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Advies samenstelling kandidatenlijst D66 Flevoland  

voor de verkiezingen Provinciale Staten 2015 
 

De SAC is ingesteld door de regionale ledenvergadering van D66 Flevoland op 22 maart 2014. Voor 

de formulering van de opdracht wordt verwezen naar het verslag van die vergadering.   

De lijsttrekker is reeds in een eerder stadium gekozen, zodat de opdracht de invulling van de lijst 

vanaf plaats 2 betreft. 

Met dit document legt de Stemadviescommissie (SAC) via de Regionale Verkiezingscommissie (RVC) 

haar advies voor de volgorde van de kandidatenlijst voor aan de leden van D66 Flevoland.  

 

Lelystad, 19 september 2014 

 

 

Samenstelling SAC 
De stemadviescommissie is als volgt samengesteld: 

 Marion Wichard, Kampen, onafhankelijk voorzitter 

 Ruud Gerzon, regiovoorzitter D66 Flevoland 

 Michiel Rijsberman, fractievoorzitter / lijsttrekker D66 Flevoland 

Werkwijze SAC 
Alle kandidaten die zich hebben aangemeld als verkiesbaar, zijn uitgenodigd voor een persoonlijk 

gesprek van 45 minuten met de SAC op 13 en 14 september in Lelystad. Alle kandidaten hebben 

gehoor gegeven aan deze uitnodiging.  

De SAC heeft de gesprekken met alle kandidaten als plezierig en constructief ervaren.  

Gehanteerde criteria 
Primair is uitgegaan van het profiel zoals door de regionale ledenvergadering is vastgesteld op 

22 maart 2014. Daarnaast heeft de SAC –waar van toepassing– de resultaten van de D66-provinciale 

statenscan en het functioneren in de huidige Statenfractie betrokken bij het voeren van het gesprek. 

Bij de beoordeling heeft de SAC naast de vastgestelde criteria de volgende elementen betrokken: 

 de samenstelling van en de mogelijke synergie binnen het team, rekening houdend met 

diverse opties in de omvang van de toekomstige fractie 

 een evenwichtige geografische spreiding over de provincie 

 een optimale mix van ervaring en continuïteit 
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Het advies 
De SAC is tot een unaniem advies gekomen over de geschiktheid van de kandidaten die zich voor een 

verkiesbare plaats hebben aangemeld en hun volgorde op de kandidatenlijst. 

Het advies over deze lijst is in een persoonlijk telefoongesprek door een van de SAC-leden aan de 

kandidaten voorgelegd. Daarbij is gemeld dat conform de reglementen (huishoudelijk reglement 

D66) alle kandidaten gedurende vier dagen het recht hebben aan dit advies een persoonlijke reactie 

toe te voegen van maximaal driehonderd woorden, hetwelk onverbrekelijk verbonden met het 

stemadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht.  

Kandidaten hebben voor een eventuele reactie tot donderdag 18 september 22.00 uur de gelegen-

heid gekregen.  

Volledigheidshalve is in het besprek ook mogelijkheid genoemd dat een kandidaat alsnog opteert 

voor een onverkiesbare plaats dan wel intrekking van zijn/haar kandidatuur, en is gewezen op het 

feit dat de definitieve lijst tot stand komt na een interne stemming, en dat voorafgaand aan die 

stemming reglementair voorkeursacties kunnen worden gevoerd.  

Voor de verdere procedure en tijdplannen kunnen kandidaten contact opnemen met de 

verkiezingscommissie.  

Reactie op het advies 
Van de mogelijkheid om een persoonlijke reactie te geven op het advies is door een van de kandi-

daten gebruik gemaakt, te weten Josefien Rooks. Deze reactie is onder de advieslijst opgenomen, en 

maakt conform de reglementen integraal onderdeel uit van dit advies. 

Lijst met kandidaten op een onverkiesbare plaats 
Conform het besluit van de ledenvergadering zijn de kandidaten die zich niet voor een verkiesbare 

plaats hebben aangemeld, zodanig ingedeeld over de resterende plaatsen (vanaf plaats 14) dat er 

een goede spreiding over de regio is.  
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De advieslijst 
Op basis van bovenstaande komt de SAC tot de volgende advieslijst: 

1.  Michiel  Rijsberman  1970 Almere 

2.   Shasta  Rotscheid v 1985 Almere 

3.   Jeroen  Kok m 1969 Lelystad 

4.   Paul  Vermeulen m 1951 Emmeloord 

5.   Tiko  Smetsers m 1984 Almere 

6.   Margriet  Papma v 1954 Lelystad 

7.   Michael van der Ploeg m 1985 Dronten 

8.   Josefien  Rooks v 1956 Almere 

9.   Ron  Zwart m 1968 Zeewolde 

10.   Niels  Falch m 1960 Lelystad 

11.   Ab  Visser m 1956 Zeewolde 

12.   Ernest van der Linden m 1948 Almere 

13.   Roos  Winter v 1947 Almere 

       

14.  Hester  Kuper v 1947 NOP 

15.  Fred  Pot m 1945 Almere 

16.  Jaap  Eelman m 1957 Lelystad 

17.  Olga  Nijmeijer v 1945 Dronten 

18.  Gerard van Dongen m 1952 Almere 

19.  Kees  Kortleve m 1975 Zeewolde 

20.  Johanna  Holtmaat v 1964 Lelystad 

21.  Roy  Brogge m 1983 Almere 

22.  Peter  Schot m 1954 Lelystad 

23.  Gemana  Kruisland v 1976 Lelystad 

24.  Luc van der Wal m 1948 Dronten 

25.  Johan de Muynck m 1941 Zeewolde 

26.  Rachel de Haan v 1951 Lelystad 

27.  Fons van der Ham m 1964 Almere 

28.  Patrick van de Heisteeg m 1969 Lelystad 

29.  Ton  Lesscher m 1981 Almere 

30.  Martine van Bemmel v 1986 Almere 

31.  René  Peeters m 1951 Almere 
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 Reactie van Josefien Rooks op het advies 

D66 Flevoland wil een grotere fractie en een doorgroei tot ‘middenpartij’ organiseren. De verbinding zoeken 
met de potentiele D66 kiezer is hierbij essentieel. (van oudsher de kracht van de traditionele partijen). 
 
D66 Flevoland kan ook haar invloed in het politiek middenveld organiseren door hier met haar 
kandidatenlijst op te anticiperen. De kandidatenlijst voor de PS verkiezingen op 18 maart 2015 vormt het 
middel om aan de herkenbaarheid van de doorsnee D66-er in de regio en daarmee aan onze richtingwijzers 
te werken. Hier is moed voor nodig en een keuze voor nieuwe statenleden met ambitie en politiek elan. 
 
Ik ben die kandidaat die met persoonlijk- en bestuurservaringen,  een sociaal-, cultureel- en een 
professioneel netwerk op verschillende terreinen en op de culturele diversiteit van Flevoland met kennis en 
kunde mijn invloed weet aan te wenden voor kwalitatieve resultaten. 
Met een pragmatische aanpak en een ‘hands on’ mentaliteit verwacht ik  in de komende jaren met een 
deskundige Statenfractie te werken aan een solide uitvoering van het D66 programma in Flevoland. 
 
" Met Josefien Rooks naar een brede middenpartij"  
Zet daarom Josefien op een hogere plaats! 
 


