
Aan het bestuur van het Gewest Noord Holland. 

Partijgenoten, 

Met veel genoegen presenteert de kandidaadstellingscommissie hierbij de lijst van kandidaten voor 

de Provinciale Statenverkiezing 2019. 

Wij menen, dat we hiermee een lijst hebben met sterke kandidaten. die een hele goede fractie 

kunnen vormen.  

Naast de individuele kwaliteiten hebben we gelet op de mogelijkheden om een goed team te 

vormen. Zelfs bij verschillend mogelijk verkiezingsuitslagen. 

De lijst vormt naar ons idee een mooie combinatie van ervaring en vernieuwing, waarbij ook een 

paar zeer jonge kandidaten konden worden gevonden. De meer ervaren leden hebben expliciet 

gemaakt dat ze graag in zo’n gemengd team willen opereren. 

In de bijlage vind je de lijst met een korte kenschets van elk van de kandidaten. In overleg kunnen we 

deze kenschets  

De commissie heeft overeenkomstig de procedure-afspraak alle kandidaten de afgelopen week laten 

weten, op welke plaats ze globaal gedacht waren. Dat heeft ertoe geleid dat twee kandidaten hun 

kandidatuur hebben ingetrokken.  

Ten opzicht van twee andere kandidaten heeft de commissie zelf het initiatief genomen hen te 

adviseren niet verder aan de procedure deel te nemen. Dat advies resulteerde ook in de intrekking 

van de kandidaturen. 

Een van de kandidaten heeft zijn afdeling geïnformeerd over de gedachte plaatsing. Op grond 

daarvan heeft de afdeling Haarlemmermeer een brief geschreven om een hogere plaats voor deze 

kandidaat te bepleiten. De commissie heeft de afdeling laten weten, dat het voor de commissie geen 

reden was haar advies aan te passen, maar de brief door te geleden naar het bestuur. 

De brief van de afdeling is bijgevoegd.  

Met betrekking tot de lijstduwers zullen wij de komende dagen nog met een advies komen. 

Gaarne zijn wij bereid tot een nadere toelichting. 

Namens de voorzitter, Coby van Berkum. 

Met vriendelijke groet, 

Erik Boven 
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