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Voorwoord
Beste Democraten,
De afgelopen weken heeft de Lijstadviescommissie (LAC)
vele gesprekken gevoerd met een groot aantal zeer
geschikte kandidaten. Ik ben trots op de kandidaten die
we nu hebben. De LAC kan geen makkelijke taak hebben
gehad, maar via deze weg wil ik hun bedanken voor hun
werk en hun inzet om een gebalanceerde lijst op te
stellen.
De 11 kandidaten die zich in dit smoelenboek aan u
voorstellen zijn stuk voor stuk zeer geschikte en
gemotiveerde kandidaten. Ze komen uit alle hoeken van
de provincie, jong en oud, man en vrouw, een mooie
diverse groep mensen. Allen staan ze klaar voor
Groningen en om een krachtige en mooie campagne te
voeren.
De komende tijd is het eerst aan u, leden van D66, om de
volgorde op de lijst van onze kandidaten te bepalen. Door
middel van e-voting kunt u het advies van de LAC
opvolgen of uw eigen volgorde bepalen. One man, one
vote. Uw stem telt!
En nadat u gesproken heeft, volgt nog het verkiezingsprogramma en dan gaan we echt aan de slag.
Campagne voeren in alle uithoeken van onze mooie provincie, onze kiezers overtuigen opnieuw voor D66
te kiezen.
Ik kijk er naar uit,
Met democratisch groet,
Fleur Gräper – van Koolwijk
Lijsttrekker PS2019
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Inleiding
Groningen, 26 oktober 2018
Beste Democraat,
Hierbij presenteren wij het Kandidatenboek met de kandidaten van D66 voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten van de provincie Groningen, die op 20 maart 2019 zullen plaatsvinden.
Dit Kandidatenboek bevat:
1. Het stemadvies (lijstadvies), zoals dat is opgesteld door de lijstadviescommissie (LAC), met een
toelichting van de LAC;
2. De totale lijst van verkiesbare kandidaten op alfabetische volgorde, te beginnen bij de door de VC
willekeurig geprikte letter J, met de door de kandidaten aangedragen motivatie-teksten en
(wanneer de kandidaat er voor kiest om dit te doen) een reactie op het advies van de LAC.
De leden krijgen via e-mail een uitnodiging om hun stem uit te brengen via het e-votingsysteem van D66. Bij
de uitnodiging wordt ook een steminstructie verstuurd.
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je contact opnemen met de verkiezingscommissie via
verkiezingscommissie@d66statengroningen.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de verkiezingscommissie,
Albert Kuiper
Johnny de Vos
Martine Drijftholt
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Verantwoording over het lijstadvies
Beste leden van D66 Groningen,
In de eerste 2 weken van oktober hebben wij (de Lijst Advies Commissie, hierna LAC) de kandidaten voor
een verkiesbare plek op de lijst voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2019 gesproken. Elke
kandidaat heeft een gesprek van maximaal 45 minuten gehad met de voltallige commissie. In de
gesprekken hebben de kandidaten zowel aan het begin als aan het eind de gelegenheid gehad hun
kandidatuur toe te lichten. De commissie heeft de kandidaten bevraagd op motivatie, kennis, kunde en
ervaring op basis van het ingezonden formulier en aan de hand van het Profiel Statenlid. Daarnaast is elke
kandidaat bevraagd op bekendheid met en bereidheid tot de afdrachtregeling en de benodigde
tijdsbesteding en op mogelijke integriteitskwesties.
Met de opdracht van het bestuur aan de LAC in de hand, zijn wij gaan puzzelen om tot een optimale
samenstelling te komen van fractie en steunfractie/lijstopvolgers. Een echte puzzel, want er viel echt wat te
kiezen. In de groep kandidaten zijn we heel wat talent en kwaliteiten tegengekomen. Maar het is gelukt, we
zijn unaniem tot een advies gekomen. Dat advies ligt nu aan jullie voor.
Wij hebben deze opdracht met veel plezier op ons genomen en uitgevoerd en wensen alle kandidaten heel
veel succes!

Met vriendelijke groet,
Lijstadviescommissie Groningen PS2019
Jaap Velema
Jakob Zwinderman
Riek Siertsema
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Lijstadvies van de Lijst Advies Commissie
Lijstadvies #2 tot en met #12
Positie

Voornaam

Achternaam

Woonplaats

2

Geert

Kamminga

Groningen

3

Peter

Gerrits

Kiel-Windeweer

4

Carin

Tappel

Groningen

5

Jurgen

Elshof

Groningen

6

Claire

Klamer-Wardle

Oldekerk

7

Ernst

Stam

Groningen

8

Paula

Benjamins

Groningen

9

Magda

Boven

Winschoten

10

Hendrik

Blanksma

Haren

11

Menno

Visser

Haren

12

Wilma

Jongsma

Groningen
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Kandidaten op alfabetische volgorde
Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de kandidaten, op alfabetische volgorde van achternamen
beginnend vanaf de willekeurig geprikte letter J.
Per kandidaat staat eerst de motivatie zoals ze die op hun aanmeldingsformulier hebben ingediend, en
daarna (wanneer ze van de mogelijkheid gebruik maken) een reactie op het stemadvies van de LAC.
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Jongsma, Wilma
18-12-1969
Groningen
Beroep of maatschappelijke functie:
Zelfstandig consultant Verandermanagement,
teamontwikkeling, leerplatforms
Motivatie kandidaat:
“Ben dus al langer lid van D66 en wisselend actief.
Afgelopen jaren bijzonder veel ingezet voor de partij.
Een master voor heel Noord Nederland georganiseerd.
Mijn bestuursperiode loopt af dit najaar. Het moment voor mij om de overstap te maken naar actief
politiek. Past ook nu goed in combinatie met privé en werk. Provinciale staten omdat mij dit qua positie en
politieke dynamiek aanspreekt en goed bij mij past. Politiek bestuurlijke dynamiek is mij bekend. Weet wat
mij te wachten staat en kijk uit naar leuk teamwork voor de komende periode.”
Advies van de LAC:
"Wilma weet vanuit haar kennis op diverse beleidsvelden en met haar ervaring in diverse bestuursfuncties
inhoudelijk te overtuigen. Als statenlid zien wij haar als degene die de fractie als geheel weet te managen
om de uiteindelijk gewenste resultaten voor D66 te realiseren."

Advies LAC: plek 12
Reactie op advies LAC:
“Ik ben prettig kritisch op de bedoeling, de doelmatigheid van hetgeen wat de Provincie doet voor
inwoners en belangenorganisaties. De meerwaarde van mij als statenlid is dat ik een scherp oog heb.
Zet mij graag in, in het belang van de inwoners van Provincie Groningen, al dan niet verenigd. In het
bijzonder heb ik een hart voor duurzame leefbaarheid en veiligheid.”
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Kamminga, Geert
03-02-1987
Woonplaats: Groningen
Beroep of maatschappelijke functie:
Beleidsmedewerker Stadsontwikkeling (Energie), Gemeente Groningen
Motivatie kandidaat:
“Vier jaar geleden schreef ik in dit tekstvak dat de provincie Groningen voor
grote uitdagingen stond, De uitdagingen die ik noemde zijn nog steeds
relevant. De energietransitie moet versneld worden, zodat de gaswinning
niet meer nodig is voor onze warmte. De krimp vraagt om innovatieve
ideeën op het gebied van werkgelegenheid en zorg. En de groei van de stad
ten opzichte van het ommeland vraagt om investeringen in de infrastructuur en het openbaar vervoer. ln
de afgelopen Statenperiode hebben we mooie stappen gezet in deze dossiers. Zo kwam er meer ruimte
voor zonne- en windenergie, en energiecoöperaties worden (financieel) gesteund door de provincie. Ook
kregen innovatieve zorgoplossingen financiering van de provincie. En werden, op basis van de vraag van
bedrijven, opleidingen voor werkloze jongeren gestart in de provincie. En afgelopen jaar was rondom de
stad de fiets voor het eerst het meest gebruikte vervoersmiddel voor afstanden tot 15 kilometer. Met de
fietsstrategie en de aanleg van de fietspaden hebben we daar als Statenfractie op ingezet. Het zijn maar
een paar voorbeelden van mooie stappen waar we tevreden over kunnen zijn. Het werk is echter nog (lang)
niet klaar. De energietransitie, het krimpvraagstuk en ook ontwikkelingen in mobiliteit, natuur en
bestuurlijke cultuur vragen om de inbreng van een progressieve groene partij als D66. Juist D66 kan in deze
(conservatieve) provincie het verschil maken in deze dossiers. Die rol wil ik de komende vier jaar met een
ambitieuze fractie spelen.”
Advies van de LAC:
"Geert is inhoudelijk sterk en communicatief lenig. Inmiddels een van de meest ervaren statenleden binnen
de huidige fractie. Weet overtuigend vanuit diverse dossiers de standpunten van D66 te borgen. Hij legt de
lat voor zichzelf en zijn ‘werk’ omgeving hoog."

Advies LAC: plek 2
Reactie op advies LAC:
“Ik wil de lijstadviescommissie bedanken voor haar gestelde vertrouwen met de tweede plek op de lijst
voor de verkiezingen in 2019. In de komende periode wil ik er voor zorgen dat het groene progressieve D66
geluid duidelijk doorklinkt in de Provinciale Staten en daarbuiten. In de afgelopen periode realiseerden we
meer ruimte voor zon- en windenergie. En mede dankzij de aanleg van ‘doorfietsroutes’ werd de fiets het
meestgebruikte vervoersmiddel voor woon-werkafstanden tot vijftien kilometer. Ook ondersteunden we
innovatieve zorg- en energiecoöperaties, waarin inwoners van de provincie zelf aan de slag gaan in hun
dorp of wijk. De komende periode gaan we door met het uitvoeren en versnellen van de energietransitie,
dat gaat banen opleveren. De gaswinning moet naar nul, en daarbij moet de leefbaarheid en het
economisch perspectief voor de regio verbeterd worden. En we blijven investeren in duurzaam openbaar
vervoer, (fiets)infrastructuur en nieuwe natuur. Het groene progressieve D66-geluid is noodzakelijk deze
ontwikkelingen mogelijk te maken. Daar ga ik mij hard voor maken.”
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Klamer-Wardle, Claire
12-09-1990
Woonplaats: Oldekerk
Beroep of maatschappelijke functie:
Arts in opleiding tot specialist, pathologie
Motivatie kandidaat:
“ln maart 2015 ben ik van Leiden naar Groningen verhuisd, in oktober
van dat zelfde jaar verhuisde ik door naar Oldekerk. Al snel heb ik me
aangesloten bij de fractie van D66 Zuidhorn, waar ik als steunfractielid
de bijdrages over het sociaal domein voorbereid. lk vind het leuk om
mee te denken over hoe we de wereld om ons heen het beste kunnen
inrichten en daar samen aan te werken. lk vind het belangrijk om als
overheid te zorgen voor een goede leefomgeving en basisregels. Zodat
alle inwoners met plezier kunnen leven. Niet alleen de inwoners van
nu, maar ook de komende generaties en de mensen die op bezoek
komen. En niet alleen de mensen, maar ook dier en milieu hebben het recht op een duurzaam en eerlijk
beleid. Verder vind ik dat de overheid moet blijven investeren in haar informatievoorziening. Iedereen die
te maken krijgt met de provincie moet toegang hebben tot de benodigde informatie. Op de manier die bij je
past, digitaal of in persoon. En in begrijpelijke taal. Ik heel veel zin om me voor de provincie in te zetten.”
Advies van de LAC:
"Claire is gedreven vanuit haar kijk op een duurzame en leefbare samenleving. Zij is sterk analytisch
ingesteld en wij zien haar in staat om complexe dossier zich snel eigen te maken en als zodanig een
belangrijke schakel in een toekomstige Statenfractie."

Advies LAC: plek 6
Reactie op advies LAC:
“Samenwerken en het debat aangaan zijn voor mij belangrijke zaken. Ik geloof dat je zo tot de beste
oplossing kunt komen. Je kunt veel leren van de zienswijze van anderen. Ik heb zin om me in te gaan zetten
voor de Provinciale Staten. Ik zie het als mijn missie om het moois dat we hebben te beschermen; en
Groningen te verbeteren waar nodig. Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan een diverse en evenwichtige
kandidatenlijst en hoop dat u mijn kandidatuur wil steunen.”
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Stam, Ernst
11-11-1986
Woonplaats: Groningen
Beroep of maatschappelijke functie:
Programmeur
Motivatie kandidaat:
“Hoewel op zondagochtend de krant lezen en dan ontzettend
mopperen op al het beleid dat er gevoerd wordt heerlijk is, geeft het
weinig voldoening. lk ben ruim 10 jaar lid van D66 en heb het
sociaalliberalisme altijd intellectueel en - voor zover dat kon financieel gesteund. Echter, nu ik een vaste baan en een vast adres
heb, leek me het moment aangebroken om aan mijn sluimerende
politieke ambitie gehoor te geven. De reden dat ik een kandidaatschap
voor de provinciale staten ambieer, is omdat deze past bij mijn
bèta-achtergrond (Natuurkunde). De energietransitie heeft
bijvoorbeeld al een lange tijd mijn interesse. Ook heeft de politiek in de provincie, zo lijkt het, enige afstand
tot de waan van de dag kunnen bewaren, hetgeen de politiek op landelijk en gemeentelijk niveau helaas
vaak ontbeert. lk ben een nieuwsgierig aangelegde en enthousiaste jongen met een kritische blik. Het kost
me over het algemeen niet veel moeite om droge moeilijke stof tot mij te nemen en ik ben ook niet bang
ergens mijn mening over te geven. Al met al hoop ik een toevoeging te mogen zijn voor de fractie.”
Advies van de LAC:
“In Ernst zien wij een politiek talent dat, wanneer hij zich voldoende heeft ingevreten in de materie, op
heldere en standvastige wijze de standpunten van D66 kan neerzetten. Alhoewel breed inzetbaar ligt zijn
passie bij de onderwerpen rondom duurzaamheid en energietransitie."

Advies LAC: plek 7
"Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our
passion, they cannot alter the state of facts and evidence." John Adams
“Dit citaat haal ik aan, omdat er te vaak in de politiek beleid gevormd wordt op basis van beeldvorming in
plaats van op de feiten. Ik ben een aanhanger van het liberale gedachtegoed, waarin een bewuste burger
meedenkt en -werkt aan het beleid dat zijn leefomgeving vormt. De burger vragen deze uitdaging aan te
gaan, zonder hem of haar openheid van zaken te geven, is in mijn ogen onrechtvaardig. Het drijft de burger
verder af van de politiek en leidt tot afbrokkeling van de liberale democratie. D66 is voor mij een partij die
deze burger wél de kans geeft om mee te doen.
De energietransitie in het bijzonder is een onderwerp waarover door verschillende belangenorganisaties
een vertroebeld beeld wordt neergezet. D66 moet de energietransitie juist recht in de ogen aankijken en
met een aanpak komen waarvan de sommetjes kloppen. Ik stel mij verkiesbaar om bij te dragen aan zo'n
aanpak en om de transparantie van de beleidsvorming in het algemeen te vergroten.”
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Tappel, Carin
21-03-1959
Woonplaats: Groningen
Beroep of maatschappelijke functie:
Projectleider/programma manager
Motivatie kandidaat:
“Als Stadjer (sinds 1979) en Groninger voel ik mij erg betrokken bij
de ontwikkelingen in Stad en Ommeland. De aandacht voor het
Ommeland is versterkt sinds ik in 2014 als regisseur sociaal domein
en later als projectleider economische en toeristische ontwikkeling
bij de gemeente Westerwolde kennis heb mogen maken met de
infrastructurele, demografische, economische en landschappelijke
ontwikkelingen op het Groninger platteland. In het vergrijzende en
krimpende Westerwolde zijn veel initiatieven opgezet in het
sociaal domein waardoor oudere bewoners in hun dorp of streek kunnen blijven wonen, ondanks
afnemende voorzieningen. Als projectleider economische en toeristische ontwikkeling & als wielrenner en
wandelaar ben ik mij sterker gaan afvragen welke bestuurlijke maatregelen nodig zijn om de economische
en toeristische ontwikkelingen in het Ommeland te stimuleren. Ik heb ervaren dat het belangrijk is dat
Groningers vertrouwen hebben in de eigen kracht om in een duurzame en harmonieuze samenleving, waar
mensen internationaal denken en handelen, gedeelde waarden te koesteren. Het noorden van Nederland,
en met name Groningen, staat voor een kantelpunt nu de gaskraan in 2030 wordt dichtgedraaid. Er komt
een miljard euro beschikbaar om de leefbaarheid en economie te versterken. Groningers bouwen aan de
eigen toekomst voor een duurzame welvaart en sorteren voor op een waterstof economie. Hiermee kan de
bestaande infrastructuur worden hergebruikt. Initiatieven zoals de in Hoogezand ontwikkelde Hesla auto
die op waterstof rijdt; aardgasbuffer Zuidwending wat zonne energie omzet in accu’s met waterstof,
Sunport Delfzijl met 123.000 zonnepanelen en chemie bedrijf Avantium die een fabriek bouwt waar
biomassa wordt omgezet in grondstoffen en de (offshore) windparken van Nederland, gefaciliteerd vanuit
de Eemshaven, zijn goede industriële voorbeelden en voorbeeld gemeente Loppersum wil laten zien dat
het door samenwerking mogelijk is om in 2030 onafhankelijk te zijn van fossiele energie. Aan deze
ontwikkelingen wil ik graag een bijdrage leveren.”
Advies van de LAC:
"Carin heeft een ruime ervaring in diverse sociale projecten in de stad en regio. Vanuit die ervaring wil zij
politiek bijdragen aan verwezenlijken van de idealen van D66. Haar kennis en vaardigheden zien wij als een
belangrijke aanvulling op het goed functioneren van een Statenfractie."

Advies LAC: plek 4
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Visser, Menno
02-04-1965
Woonplaats: Haren
Beroep of maatschappelijke functie:
Beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid, gemeente Oldambt
Motivatie kandidaat:
“Graag wil ik me kandideren voor de Provinciale Staten van
Groningen omdat ik een bijdrage wil leveren aan het
maatschappelijk debat over thema's zoals duurzaamheid,
ruimtelijke ordening en financiën. lk heb ruime bestuurlijke en
professionele ervaring zoals blijkt uit mijn LinkedIn profiel
(https://www.linkedin.com/in/mennovisser/).
Op gemeentelijk niveau heb ik diverse gemeenten leren kennen in verschillende rollen: Haren
(fractievoorzitter), Groningen (afdelingshoofd Milieudienst), Slochteren (directeur beleid), Winschoten
(hoofd welzijn en wijkbeheer), Oldambt (hoofd afdeling samenleving) en Hoogeveen (lid
rekenkamercommissie). Daarnaast ben ik lid geweest van het algemeen bestuur van een meerschap en een
zuiveringschap en secretaris van de GR Blauwestad. In de diverse functies had ik regelmatig te maken met
de provincie.
Het lijkt me prettig om de opgedane kennis en ervaring toe te kunnen passen in de Provinciale Staten van
Groningen. Als raadslid in Haren stond ik bekend als "ideeënman". Ik maakte gebruik van veel verschillende
"raadsinstrumenten" zoals raadsvragen, initiatiefvoorstellen, moties en amendementen. Als kleine fractie
richtte mijn aandacht zich vooral op het beïnvloeden van de agenda (Waar wordt over gesproken ?).
Daarnaast reageerde ik op vrijwel alle inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties. Veelal bleek
dat ik een van de weinigen was die reageerde op de inbreng. Met deze werkwijze heb ik een flink netwerk
opgebouwd en regelmatig het nieuws gehaald.”
Advies van de LAC:
"Menno heeft een brede kennis op alle dossiers die er spelen in de provincie. Daarnaast beschikt hij over
een ruime ervaring als gemeenteraadslid. Hij is bevlogen op het onderwerp duurzaam, en maakt indruk met
directe stijl van argumenteren."

Advies LAC: plek 11
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Benjamins, Paula
28-05-1975
Woonplaats: Groningen
Beroep of maatschappelijke functie:
Hoofd Anesthesiemedewerkers,
Universitair Medisch Centrum Groningen
Motivatie kandidaat:
“De provincie Groningen heeft sinds mijn vertrek uit Provinciale Staten
altijd mijn interesse gehouden. ln de afgelopen jaren heb ik veel
bijgeleerd en heb ik het heel helder dat ik mij, nu alles op werk- en
gezinsniveau in rustiger vaarwater is terecht gekomen, ook op
Statenniveau graag weer wil inzetten voor onze partij.
Nog steeds ben ik van mening dat Noord Nederland kan blijven
floreren door ruimte te maken voor ondernemers met innovatieve ideeën. inzet op duurzame energie en
bewonersinitiatieven te stimuleren. Door verder te kijken dan gemeente-, provincie- en landsgrenzen
kunnen wij er nog beter voor zorgen dat Noord Nederland dé plek is waar men graag verblijft, kan wonen
en werken. D66 heeft de afgelopen jaren binnen het college zijn verantwoordelijkheid meer dan waar
gemaakt. D66 heeft duidelijk zijn waarden en ideeën laten zien als collegepartij, graag zet ik dit met een
enthousiast team voort door D66 nog sterker te positioneren in de komende 4 jaar. Ik heb een politieke
antenne, een groot sociaal netwerk maar hierbij zullen mijn sterke kanten: ideeënvorming leergierigheid
maar ook zeker actie- en sturingsgerichtheid van pas komen.”
Advies van de LAC:
"Paula kan gezien worden als ervaren in het werk van een Statenfractie. Dit weet zij dit te combineren met
een ruime kennis over wat er speelt in stad en ommeland. Haar inzicht en ervaring maakt een mooie match
met jong en onervaren talent."

Advies LAC: plek 8
Reactie op advies LAC:
“Dank voor de mooie woorden van de LAC. Ondanks de mooie feedback valt het plaatsingsadvies mij
enigszins tegen. Graag zet ik mijn ervaring, inzicht en verbindende kracht in voor een actieve rol en een
verkiesbare plek op de lijst. #stempaula”
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Blanksma, Hendrik
17-04-1963
Woonplaats: Haren
Beroep of maatschappelijke functie:
Hoofd Financiën en Facilitair
Motivatie kandidaat:
“ln 2O14 lid van D66 geworden. In het voorjaar van 2018 heb ik
me kandidaat gesteld voor de nieuwe gemeente Groningen. De
belangrijkste reden om me ook te kandideren voor de provinciale
staten is omdat het nog meer past bij mijn profiel als bestuurder,
Dat was één van de waarnemingen van de gemeentelijke LAC, en
daar kan ik me prima in vinden. Mijn keuze voor en
verbondenheid met D66 zijn: kwalitatief goed onderwijs, geen
dogmatische benadering van vele maatschappelijke en politieke
vraagstukken, ontwikkeling van het individu in een gezonde
maatschappij, inzet op innovatie en duurzaamheid, en een sterk Europa. Persoonlijk zou ik de D66 kleur ook
meer in het thema Landbouw willen zien en inkleuren.
Mijn interesse in maatschappij en politiek is breed en ingegeven door mijn opvoeding, opleidingen,
vrienden en werk. lk ben ruim 10 jaar werkzaam geweest als projectleider bij het Noordelijk Agrarisch
Innovatiecentrum BV, een dochteronderneming van de NLTO. Sinds 2006 ben ik werkzaam bij de Kids First
COP groep (kinder- peuteropvang in Noord Nederland) in financiën en facilitaire zaken. Beide sectoren
hebben een grote maatschappelijke relevantie, en zijn belangrijk voor de ontwikkeling en kansen van het
individu, de leefbaarheid en kennisontwikkeling in onze provincie.
lk denk dat ik met mijn netwerk, kennis en levenservaring goed kan signaleren wat er in het Noorden
(provincie en gemeente) leeft en speelt. In mijn beide functies ben ik steeds op zoek naar het verbinden van
maatschappelijke en politieke doelen, lk kan een goed betoog houden, goed analyseren, ben flexibel,
diplomatiek en van daaruit altijd op zoek naar de win-win situatie. Met mijn open- en eerlijkheid, humor en
creatieve achtergrond ben ik vaak in staat om te verbinden en te enthousiasmeren. Dat is mijn D66 energie
voor onze provincie staten maar ook daarbuiten.”
Advies van de LAC:
"Hendrik heeft met zijn ruime ervaring op het gebied van landbouw en economie een sterk indruk gemaakt
op de commissie. Hij komt het beste tot zijn recht in de positie van verbinder, communiceert op een
prettige wijze en kan als “diplomaat” een belangrijke waarde zijn voor de Statenfractie."

Advies LAC: plek 10
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Boven, Magda
16-12-1981
Woonplaats: Winschoten
Beroep of maatschappelijke functie:
Docent/onderzoeker/projectleider bij het instituut voor Sportstudies,
Hanzehogeschool Groningen
Motivatie kandidaat:
“Het letterlijk en figuurlijk in beweging zetten van mensen en
organisaties is wat mij drijft en wat ik alweer bijna 14 jaar bij het
Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool met veel plezier
mag doen. In letterlijke zin probeer ik door het opleiden van
aanstaande professionals en het uitvoeren van projecten en onderzoek
zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan sport en bewegen
en daarmee een bijdrage te leveren aan hun gezondheid, hun sociale leefomgeving en hun algeheel
welbevinden. Thema’s waar ik me dan vooral mee bezighoudt, zijn o.a. sport- en gezondheidsbeleid,
Healthy Ageing, bewegen in openbare ruimte en de maatschappelijke kracht van sportverenigingen en
(sport)evenementen. In de figuurlijke zin van in beweging zetten, heb ik een grote interesse voor
veranderprocessen. Hoe creëer je draagvlak voor verandering, hoe zet je een proces in gang, welke typen
leiderschap/besturing horen daarbij? Voorbeelden van zaken die ik in mijn werk inzet om in
(netwerk)organisaties veranderingen in gang te zetten of studenten te coachen richting de arbeidsmarkt.
Opgegroeid en woonachtig in Oost Groningen zie ik dat er grote uitdagingen liggen in onze provincie als het
gaat om het gezond opgroeien en ouder worden, krimp, de eenzaamheid van ouderen, het bieden van
perspectief aan (jongere) inwoners, leefbaarheid en het positief op de kaart zetten van onze prachtige
provincie. Ik zou me graag willen inzetten voor een provincie die, naast dat het aandacht heeft voor
duurzame energie, ook bekend komt te staat als een energieke provincie met energieke inwoners. Ik geloof
erin dat een inspirerende leef- en werkomgeving, sport en bewegen, evenementen en krachtig onderwijs
daar een belangrijke katalysator in kunnen zijn. De kennis en ervaring die ik op dat terrein heb, zou ik graag
willen inzetten voor D66 om met positieve energie de provincie Groningen letterlijk en figuurlijk in
beweging te zetten!”
Advies van de LAC:
"Magda opereert vanuit een sterke persoonlijke drijfveer om de politiek vanuit een positieve grondhouding
te willen beïnvloeden. Daarnaast weet zij te overtuigen op haar betrokkenheid met wat er speelt in de stad
en ommelanden. Met haar kennis en ervaring vanuit de sportwereld zien wij haar als een toegevoegde
waarde voor een Statenfractie."

Advies LAC: plek 9
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Elshof, Jurgen
08-05-1973
Woonplaats: Groningen
Beroep of maatschappelijke functie:
BMC Sociaal Domein
Manager Team Uitvoering Noord Oost Nederland
Motivatie kandidaat:
“Met mijn kenmerkende enthousiasme stel ik me kandidaat voor de
komende provinciale statenverkiezingen. Groningen is een geweldige
provincie om te wonen, werken en dus ook een bijdrage aan te
leveren. Een provincie die met haar diversiteit in het landschap,
bedrijven en mensen met trots de toekomst tegemoet kan zien. Met
mijn kennis op het gebied van arbeid en economie kan ik
ondersteunen en initiatieven ontplooien op het gebied van arbeidsmarkt, versterking van de economie en
HR/bedrijfsvoering van de provincie. Privé geniet ik dagelijks van Stad en ommeland, de gezelligheid, de
cultuur en de steeds beter wordende fietsinfrastructuur. Mijn ideaal is dat Groningen niet meer afhankelijk
van maar wel samen met andere delen van ons land zich verder ontwikkelt in goede relatie met onze
Europese buren.”
Advies van de LAC:
"Jurgen is sociaal vaardig en enthousiast. Opereert nadrukkelijk in de samenwerking met anderen. Een
belangrijke kwaliteit voor iemand die wij zien als de “verbindingsman” van een D66 Statenfractie."

Advies LAC: plek 5
Reactie op advies LAC:
"Eén van onze slogans bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is #samenmakenwegroningen. Een
treffende slogan, voor de Stad en ook voor onze mooie provincie. "Samen maken we Groningen" en daar
wil ik de komende jaren aan bijdragen vanuit een grote D66 fractie. Het korte en treffende advies van het
LAC over mij past hier goed bij. Ik weet dat ik, indien gekozen, in de toekomstige fractie met mijn kennis en
kunde logischerwijs een rol op me zal nemen als kartrekker van bepaalde dossiers, verbinder tussen leden
en andere belanghebbenden en sfeerbevorderaar binnen het team. Dit doe ik graag in een fractie die haar
energie op een prettige wijze effectief inzet. Met mij werkt een team soepeler en zo kunnen we als D66
bestaande projecten goed afronden en nieuwe initiatieven ter versterking van mooie provincie realiseren.
Onderwerpen die mijn interesse hebben zijn de invloed van betere bereikbaarheid op het dagelijks leven en
de arbeidsmarkt, de mogelijkheden die de energietransitie ons allemaal biedt en de combinatie van
toerisme met het veelzijdige Groningse landschap. Tevens controleer ik graag de Provincie op haar
bedrijfsvoering en haar begroting. Om vooruitgang te boeken vragen deze onderwerpen daadkracht en
overleg. Die kan ik bieden en vraag u daarom mij de kans te bieden dit te laten zien door mijn positie op de
lijst te verbeteren met uw stem."
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Gerrits, Peter
21-09-1952
Woonplaats: Kiel-Windeweer
Beroep of maatschappelijke functie:
Consultant
Motivatie kandidaat:
“In 1993 heb ik me met mijn gezin in de stad Groningen gevestigd,
komend vanuit het Westen van het land, lk heb me gehecht aan de
stad én aan de provincie. Voor mijn werk begeleid ik
woningcorporaties en bewonersorganisaties, ook in het
aardbevingsgebied in Groningen. lk ken daarom de economische
problematiek en de strijd van Groningers die niet 'klein' gemaakt willen
worden door overheden en grote bedrijven.
Mijn motivatie om zitting te willen nemen in de Provinciale Staten is dat ik mee wil helpen om kansen te
creëren voor Groningen, Stad en Ommeland hebben elkaar daarbij nodig en zijn met elkaar verbonden.
Sinds kort woon ik in Kiel-Windeweer, een van de vele plekken in de provincie die het verdienen om te
groeien en te bloeien.
Voor D66 heb ik me in de afgelopen jaren als bestuurslid o.a. ingespannen om de samenwerking van de
verschillende afdelingen en de regio te optimaliseren”
Advies van de LAC:
"Peter weet in zijn analyses een helder beeld te geven wat er speelt in stad en regio. In zijn presentatie is hij
enerzijds sterk op de inhoud, maar weet anderzijds ook te overtuigen vanuit zijn sterke sociale
betrokkenheid."

Advies LAC: plek 3
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