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Op 15 maart 2023 zijn er weer Statenver-
kiezingen. Dan kunnen de inwoners van 
Groningen de mensen kiezen die hen in 
Provinciale Staten gaan vertegenwoordigen. 
GroenLinks Groningen zoekt enthousiaste 
kandidaten voor deze verkiezingen 

We streven naar een inclusieve samenleving 
waarin iedereen zich thuis voelt en vertegen-
woordigd voelt. We kijken daarbij ook naar 
onze eigen organisatie. Het bestuur van de 
provinciale afdeling roept daarom álle geïn-
teresseerden (sympathisanten en leden) op 
zich kandidaat te stellen voor een plaats op 
de kieslijst van GroenLinks Groningen. Juist 
geïnteresseerden met bijvoorbeeld een prak-
tische opleiding, een niet-westerse achter-
grond en/of een woonplaats in de Ommelan-
den vragen we te solliciteren.

Provinciale politiek
De provincie is de minst bekende be-
stuurslaag van Nederland, maar veel belang-

Nieuwe Statenleden gezocht

rijke beslissingen worden door Provinciale 
Staten genomen. Denk aan de inrichting van 
het landschap en alles daar wat mee te ma-
ken heeft (landbouw, natuur), het openbaar 
vervoer, regionale economie, klimaatveran-
dering, duurzame energie en cultuur.

Aanmelding
Je kunt aanmelden door het sturen van een 
motivatiebrief, c.v. en dit sollicitatie/vragen-
formulier naar kcieglgroningenps23@gmail.
com. Sluitingsdatum en -tijd: vrijdag 15 juli 
23.59 uur. 

Meer weten?
Lees het competetieprofiel en en informatie 
over de procedure. Met vragen kun je terecht 
bij de kandidatencommissie. Mail: kciegl-
groningenps23@gmail.com. Telefoon: Jorien 
Bakker (voorzitter, 06-12528224) of Gijs van 
der Kroef (secretaris, 06-13705440).

De huidige Statenfractie
v.l.n.r.:
Stephanie Bennett
Jeroen Hut
Nadja Siersema
Hendri Meendering
Rianne ten Veen
Bas de Boer 

https://provinciegroningen.groenlinks.nl/aanmeldingsformulier-statenverkiezingen-2023
https://provinciegroningen.groenlinks.nl/aanmeldingsformulier-statenverkiezingen-2023
mailto:kcieglgroningenps23%40gmail.com?subject=
mailto:kcieglgroningenps23%40gmail.com?subject=
https://provinciegroningen.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Profielschets%20kandidaten%20en%20lijsttrekker.pdf
https://provinciegroningen.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Opdracht%20kandidatencommissie%20PS%202023%20vastgesteld%20door%20PLV%20met%20tijdstoevoeging.pdf
https://provinciegroningen.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Opdracht%20kandidatencommissie%20PS%202023%20vastgesteld%20door%20PLV%20met%20tijdstoevoeging.pdf
mailto:kcieglgroningenps23%40gmail.com?subject=
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Sinds eind januari 2022 is Melissa van Hoorn namens 
GroenLinks lid van het college van Gedeputeerde Staten. 
Ze volgde Nienke Homan op, die na tien jaar provinciale 
politiek, stopte als gedeputeerde.

We hebben contact met Melissa terwijl ze in Scandina-
vië is voor een innovatiemissie vanuit het Groningse be-
drijfsleven en de kennisinstellingen. Het doel van de reis 
is om kennis te delen, inspiratie op te doen en de samen-
werking te verkennen rond de thema’s energie, duurzame 
mobiliteit, onderwijs en innovatie. Bij de Nederlandse 
Ambassade in Stockholm heeft Melissa een presentatie 
gegeven over het belang van waterstof als onderdeel in 
de energietransitie.

Gedeputeerde
Melissa (43) zit sinds de verkiezingen van 2019 namens 
GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen en 
was in de periode daarvoor lid van de steunfractie. Bin-
nen de fractie fungeerde zij als vicefractievoorzitter en 
was zij woordvoerder op de dossiers klimaatadaptatie, 
zoutwinning, Ring Zuid, circulaire economie, diversiteit 
en inclusie. 
Melissa heeft de portefeuilles van Nienke Homan over-
genomen: energietransitie, klimaatadaptatie, waterma-
nagement en het Nationaal Programma Groningen. Het 
zijn onderwerpen die bij Melissa passen vanuit haar ach-
tergrond als milieukundige en leidinggevende bij onder 
meer het Waterschap Noorderzijlvest en de Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe. 
Melissa: ‘In mijn jeugd woonde ik in natuurgebied de 
Onlanden. Toen was ik al gebiologeerd door het slootle-
ven en de plantengroei en besloot daarom milieukunde 
te gaan studeren. Nu woon ik met veel plezier in de stad 
Groningen met mijn gezin.’

Waarom gedeputeerde
Melissa: ‘Tot nu toe heb ik mijn loopbaanstappen gedaan 
op basis van mijn intrinsieke motivatie om iets bij te dra-
gen aan de wereld, het milieu en de natuur en de samen-
leving. Dat geldt ook voor deze stap.’ Jarenlang heeft Me-
lissa dagelijkse bestuurders geadviseerd als ambtenaar 
bij het waterschap en bij de omgevingsdienst. ‘Het intri-
geerde me hoe besluitvorming werd voorbereid en afge-
wogen op basis van de inhoud enerzijds en het politieke 
landschap anderzijds. Na jarenlang vanuit de inhoud te 
hebben gewerkt is mijn conclusie dat het uiteindelijk in 
de politiek moet gebeuren. Ik vind het een mooie uitda-
ging om dit nu zelf te mogen doen’.

Rijdende trein
Melissa is op een rijdende trein gestapt als opvolger van 
Nienke. Volgend jaar in 2023 zijn er verkiezingen voor 
de Provinciale Staten. Nog een jaar te gaan. Daarom is 
het belangrijk om snel ingewerkt te raken, want de pro-
cessen gaan in volle vaart door. Er zijn langetermijnpro-
cessen met betrekking tot de energietransitie. De porte-
feuille klimaatadaptatie staat in de startfase. ‘Dat komt 
goed uit want daar heb ik veel ervaring mee vanuit mijn 
eigen carrière.’ 
‘Ik ben een andere persoon dan Nienke. Dat brengt ver-
nieuwing met zich mee. Overigens zitten daar twee kan-
ten aan: het is wennen voor iedereen maar het biedt ook 
nieuwe perspectieven.’
‘Mijn hoogste prioriteit is om het komende jaar klimaat-
adaptatie concreet vorm te geven. Dit betekent dat er een 
uitvoeringsprogramma wordt opgesteld met inrichtings-
plannen waarmee we lang fijn kunnen blijven leven in 
onze mooie provincie, ondanks de andere weersomstan-
digheden van langdurige droogte en extreme regenval.’

Breed college
Het college is breed samengesteld en heeft een  breed 
programma. Als GroenLinks-gedeputeerde wil Melissa 
zich manifesteren door stevig te staan voor de onder-
werpen uit haar portefeuille. Dat water en bodem als 
ordenend principe dienen in de ruimtelijke ontwikke-
ling bijvoorbeeld. Daar waar mogelijk zet zij zich in om 
verduurzaming van energie te versnellen. ‘Ik heb in kor-
te tijd een netwerk opgebouwd met andere bestuurders 
en bewindspersonen in zowel Nederland als Duitsland 
waardoor de lijntjes kort zijn en de contacten effectief.’

Provincie en de kiezer
De inwoners van Groningen ervaren over het algemeen 

Melissa van Hoorn - 
Gedeputeerde
‘Uiteindelijk moet het in de politiek gebeuren’
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een vrij grote afstand tot de provincie. Is meer betrok-
kenheid wenselijk? Melissa: ‘Betrokkenheid van inwo-
ners is van groot belang en het is een heel actueel thema. 
Tegelijk is het zo dat veel inwoners gewoon vinden dat 
het goed geregeld moet worden, zodat ze er verder geen 
zorgen over hebben. Daarom is het belangrijk om dui-
delijk te zijn over wat je wilt gaan doen en transparant 
te zijn over hoe dat gaat. En ook als het anders gaat, daar 
goed over te communiceren.’ Overheden voeren veel 
participatieprocessen uit. De provincie Groningen is net 
gestart met ‘Expeditie participatie’, een programma om 
het democratisch proces te verbeteren. Melissa: ‘Als pro-
vincie zijn we betrokken bij de participatie over het on-
derwerp wind op zee. Een stap verder is de stimulerende 
rol die de provincie heeft in de energietransitie. Wil je 
een coöperatie of stichting starten met een zonnepark of 
windmolens dan heeft de provincie daar (financiële) re-
gelingen voor die ondersteunen.’

Gebiedsgedeputeerde 
Het college heeft zes gedeputeerden. Elke gedeputeerde 
heeft in de portefeuille een deel van de provincie. Me-
lissa heeft het gebied Zuidoost-Groningen (Wester-
wolde, Stadskanaal en Pekela). Als gedeputeerde ben je 
aanspreekpunt voor de onderwerpen die je portefeuille 
raken. Bij gebiedsgedeputeerde ben je tevens aanspreek-
punt in je regio voor portefeuille-overstijgende thema’s, 
zoals de bestuurlijke samenwerking in algemene zin.

Nationaal Programma Groningen (NPG)
Het Nationaal Programma Groningen is onderdeel van 
de portefeuille. Over de voortgang en de resultaten van 
dit programma wordt verschillend gedacht. Melissa: ‘Ik 
denk dat we met de komst van de nieuwe voorzitter van 
het NPG, Johan Remkes, een mooi moment te pakken 
hebben om te evalueren en naar de volgende fase te kij-
ken. Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft 
kortgeleden een meting gedaan, mede op basis van de 
geluiden vanuit inwoners en gemeenten. Op basis daar-
van wordt besloten hoe  het vervolg van het NPG eruit 
zal zien.’ 

Grootste fractie
Hoe voel je de verantwoordelijkheid als grootste fractie 
in de Staten, wat betekent dat?
Melissa: ‘Dat betekent dat we ons opstellen als een pro-
gressieve bestuurspartij. We verliezen onze partij-idea-
len niet uit het oog maar kijken wel vooruit, naar wat het 
beste is voor alle inwoners van de provincie Groningen!’

Gerda Steenhuis

Collegevorming!

Zoals het er nu naar uitziet gaat GroenLinks in drie col-
leges in de provincie meedoen. In Het Hogeland is Arjen 
Nolles al enige weken aan de slag als wethouder in een 
college van Gemeentebelangen, PvdA, VVD en GL. 
In de gemeente Groningen is sprake van een uniek 
experiment met een geheel progressief college van 
GL, PvdA, SP, PvdD en CU. Onze wethouders zijn  
Manouska Molema. Mirjam Wijnja en Philip Broeksma. 

Wat is eigenlijk het voordeel 
van één Eerste Kamerfractie?

Diogenes

Ook in Westerkwartier gaat het voorspoedig: vijf par-
tijen (VZ, CU, PvdA, GL en Sterk Westerkwartier) zijn 
gestart met formatiebesprekingen. Doel is nog voor de 
vakantie met een nieuw college te komen. 
In de overige gemeenten vielen we buiten de boot. Maar 
vergeleken met de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
zijn we er wat collegedeelname betreft een stuk op voor-
uit gegaan. (Zie ook de analyse van de verkiezingsuitslag 
op p. 6 en 7.). 

Henk de Weerd
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Op zaterdag 7 mei 2022 hadden we eindelijk, na twee 
coronajaren, weer een fysieke algemene ledenverga-
dering op het GroenLinks-pand in Groningen. Leuk 
om iedereen weer eens in het echt te kunnen ontmoe-
ten. Het pand was goed gevuld met meer dan 30 leden. 
Naast een aantal formele punten zoals de jaarrekening, 
een wijziging van het huishoudelijk reglement en de ver-
antwoording van fractie, gedeputeerde en bestuur, stond 
de vergadering in het teken van de voorbereiding van de 
provinciale verkiezingen van maart 2023. Er is een kan-
didatencommissie en een programcommissie benoemd, 
inclusief opdracht en de twee campagneleiders, Bas de 
Boer en Nadja Siersema, stelden zich voor. 

Het inhoudelijke discussiepunt betrof de samenwerking 
tussen PvdA en GroenLinks, die momenteel zeer actu-
eel is. Wim Boerkamp van de werkgroep Rood-Groen 
hield een pleidooi voor de samenwerking en vertelde 
wat de werkgroep doet om die verder te helpen. Arie 
van Wijk, voorzitter van GroenLinks in de gemeente  
Westerkwartier vertelde daarna hoe ze de samenwerking 
daar hebben opgepakt. Ze hebben afgesproken om in de 
onderhandelingen over de nieuwe coalitie samen op te 

trekken en een gezamenlijke wethouderskandidaat voor 
te stellen. Nadja Siersema en Niek Peters organiseerden 
vervolgens een discussie aan de hand van een aantal stel-
lingen, waarbij gepeild werd hoe de aanwezigen dachten 
over een steeds verdergaande vorm van samenwerking. 
Een grote meerderheid was voor samenwerking met de 
PvdA, maar hoe verder de samenwerking ging, bijvoor-
beeld gezamenlijk optrekken in de onderhandelingen 
over het nieuwe college van PS, hoe kleiner de meerder-
heid werd. Over een fusie van beide partijen waren de 
meningen sterk verdeeld. 

Tot slot werd afscheid genomen van twee kascommis-
sieleden, Jeltje Meulenbroek en Mario Post, die dit werk 
heel lang gedaan hebben, waarvoor veel dank! Ook werd 
afscheid genomen van Arjen Nolles als Statenlid; hij was 
lijsttrekker voor GroenLinks in de gemeente Het Hoge-
land en hij is daar nu zelfs onze nieuwe wethouder gewor-
den! Harrie en fractievoorzitter Hendri bedankten Arjen 
voor zijn zeven jaar durende inzet voor de statenfractie, 
eerst als fractievoorzitter, later als commissievoorzitter.

Harrie Miedema, voorzitter

Eindelijk weer een fysieke Provinciale 
Ledenvergadering

Zowel binnen GroenLinks als binnen de PvdA houdt het 
de gemoederen al een tijdje flink bezig: vergaande samen-
werking. Prominenten van beide partijen hebben zich hier 
in de media al vaak over uitgelaten. Voor ons hoog tijd om 
de thermometer eens in de provinciale afdeling te steken!

Iedereen die zich in GroenLinks-kringen begeeft komt 
het gespreksonderwerp vroeg of laat tegen. Ook kennen 
we allemaal die ene partijgenoot die een gepassioneerde 
voorstander of felle tegenstander van de samenwerking 
is. Met een lopend referendum over een gezamenlijke 
Eerste Kamerfractie kunnen we het onderwerp niet meer 
uit te weg gaan.

Tijdens de PLV in mei hebben we de proef op de som 
genomen; Nadja Siersema (Statenlid) en Niek Peters 
(bestuurslid) hebben het topic leven in geblazen. Aan de 
hand van een aantal stellingen en, jawel, groene en rode 
stemkaartjes, hebben we samen de stellingen beoordeeld. 

De stellingen bouwden op van een zeer lichte vorm van 
samenwerking en eindigde met een stelling over een vol-
ledige fusie. Ook waren Arie van Wijk en Wim Boer-
kamp uitgenodigd om te spreken. Arie van Wijk is voor-
zitter van de afdeling Westerkwartier en heeft uitgelegd 
hoe de verdergaande samenwerking tussen GroenLinks 
en PvdA in Westerkwartier tot stand is gekomen. Wim 
Boerkamp is GroenLinks-lid en aangesloten bij de groep 
RoodGroen. Hij heeft zijn visie gedeeld op vergaande sa-
menwerking met de PvdA.

Het werd een levendig gesprek. Tijdens de eerste stellin-
gen (‘Op hoofdlijnen afstemmen van de provinciale ver-
kiezingsprogramma’s’ en ‘er moet een stembusakkoord 
komen’) waren er nog flink wat groene kaarten (= eens) 
te spotten in de zaal. Een flinke meerderheid vond het 
verstandig om vooraf te kijken of de verkiezingspro-
gramma’s op onderdelen op elkaar konden worden af-
gestemd. De stelling over het stembusakkoord zorgde al 

Linkse samenwerking
Nut, noodzaak of nodeloos?
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voor meer evenwicht in de zaal: het stevende af op een 
50-50-verdeling. Gaandeweg gingen de stellingen ver-
der: ‘Er moet een gezamenlijke Eerste Kamerfractie ko-
men’ kon al rekenen op meer rode kaartjes. Toch waren 
er nog redelijk wat groene kaarten de lucht in gestoken. 
Het gesprek werd scherp gevoerd, altijd op basis van 
goede argumenten. Tegenstanders van verdere samen-
werking vragen zich af waarom er nu juist met de PvdA 
samengewerkt moet worden. Is dit voor GroenLinks wel 
nodig? En als verdere samenwerking gewenst is, waarom 
dan niet een andere partij? Voorstanders benoemen de 
voordelen van samenwerking: samen sta je sterker en 
over het algemeen stemmen GroenLinks en PvdA erg 
vaak met elkaar mee.
Naarmate de stellingen vorderen, werd de zaal steeds wat 
roder gekleurd. Uiteindelijk bleef de stelling over: ‘We 
moeten toewerken naar een fusie’. Op een paar groene 

kaarten na, was het beeld duidelijk: de aanwezige leden 
zijn hier geen voorstander van. De meeste mensen vin-
den samenwerking goed en verstandig, maar men stelt 
duidelijk een grens. Het is duidelijk in de argumentatie 
dat de meeste aanwezige leden een fusie niet zien zit-
ten. Maar gezegd moet worden: de aanwezige leden zijn 
slecht een handje vol GroenLinksers. Met zo’n 40 aan-
wezigen kan een mooi gesprek gevoerd worden, maar 
de provincie kent nog circa 1100 andere leden waarvan 
we niet weten hoe de samenwerkingsvlag erbij hangt. De 
tijd zal het leren. 

Niek Peters

P.S. Bij het referendum over een gezamenlijke Eerste 
Kamerfractie heeft 80% van de GroenLinksers die ge-
stemd hebben hun steun daarvoor uitgesproken.

In het bestuur van de provinciale afdeling Groningen is 
ruimte voor nieuwe bestuursleden. De komende maan-
den zullen de Provinciale Statenverkiezingen de meeste 
aandacht vragen. Maar we willen ook werken aan thema’s 
als scouten, binden en boeien van jongeren, organiseren 
van leden- en themabijeenkomsten en verbindingen blij-
ven zoeken binnen en buiten de partij. Het bestuurslid-
maatschap kost je gemiddeld ongeveer drie uur per week. 

We streven ernaar om een representatief bestuur te zijn. 
We moedigen daarom iedereen en dus ook vrouwen, 
jongeren en leden buiten de gemeente Groningen aan 
om te solliciteren. 

Het provinciaal bestuur bestaat idealiter uit zeven leden. 
Bestuursleden worden door de provinciale ledenverga-
dering benoemd. Een bestuursperiode duurt twee jaren. 
De taken van het bestuur zijn onder meer: 
•	 Zorgen voor de interne en externe dialoog
•	 Politiek personeelsbeleid
•	 Organiseren verkiezingen
•	 Vrijwilligers werven en binden
•	 Conflictbeheersing

Nieuw redactielid Wenakker gezocht

Janneke Brouwer is verhuisd naar Leeuwarden en heeft 
daarom de redactie van de Wenakker verlaten. We zoe-
ken voor haar een opvolger. 
Het ideale profiel: een wat jonger iemand van het vrou-
welijk geslacht van het noordelijk platteland. We hebben 
nu twee stadjers en een Oost-Groninger. Maar iedereen 
met belangstelling voor schrijven en politiek is welkom, 
mits lid van GroenLinks. Reacties graag naar groen-
links@ps-provinciegroningen.nl

Meerdere vacatures provinciaal bestuur!

Procedure
Je kunt je sollicitatiebrief en c.v. sturen naar Gijs van 
der Kroef (Gijs.vdkroef@gmail.com). Ook als je vragen 
hebt kun je contact opnemen met Gijs via de e-mail of 
telefoon (06-13705440). Je ontvangt vervolgens een uit-
nodiging voor een kennismakingsgesprek met één of 
meerdere bestuursleden. Geschikt bevonden kandidaten 
worden door het bestuur voorgedragen in de provinci-
ale ledenvergadering van 5 november. Bestuursleden 
worden benoemd door de ledenvergadering voor een 
periode van twee jaren. Onze reglementen kennen geen 
maximum aantal periodes.   

Vacatures
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De gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart ver-
liepen voor GroenLinks landelijk gezien boven verwach-
ting. De recorduitslagen van de vorige gemeenteraadsver-
kiezingen in 2018 werden weliswaar niet gehaald, maar 
het verlies was beperkt.  

In totaal haalde GroenLinks landelijk 537 raadszetels, 
dat waren de vorige keer 527, wat toen een record was. 
GroenLinks werd de grootste partij in 15 gemeenten 
(was 14). In de provincie Groningen kwam het succes 
uit Oldambt, waar GroenLinks na jaren afwezigheid met 
een zetel terugkeerde in de gemeenteraad.

Vooruitzichten
Na de geweldige uitslagen bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2018 ging het GroenLinks lange tijd goed in de 
peilingen. Maar in de aanloop van de Tweede Kamerver-
kiezingen van 2021 kwam er de klad in. Bij die verkiezin-
gen verloor GroenLinks onverwacht fors: van 14 naar 8 
zetels in de Tweede Kamer. 

In de maanden daarna mislukten de pogingen voor re-
geringsdeelname faliekant. Dat leidde tot nog meer kri-
tiek. Bijvoorbeeld van Bart Snels, die opstapte als Tweede 
Kamerlid vanwege de samenwerking met de PvdA. In 
de peilingen bleef GroenLinks het slecht doen. Er werd 
door sommigen al gefluisterd over een mogelijk einde 
van het tijdperk Jesse Klaver. In Amsterdam verwachten 
alle GroenLinksers een dreun. 

De landelijke uitslagen
De eerste uitslagen die binnen kwamen waren helemaal 
niet slecht. Al met al deed GroenLinks het verrassend 
goed. Beter dan verwacht. Jesse Klaver: ‘Ik wist dat het 
herstel er was. Maar zo groot, dat had ik niet verwacht.’ 
Het lijkt er op dat het thema duurzaamheid voor veel 
mensen belangrijker is geworden. Klaver deed het ook 
goed in het landelijke slotdebat. En tenslotte begon de 
glans van D66, dat wil zeggen Sigrid Kaag, er al een beet-
je af te raken. Na de verkiezingen zette dat fors door.

Gemeentelijke herindelingen
In de provincie Groningen waren in veel gemeenten de 
eerste gemeenteraadsverkiezingen na de herindelings-
verkiezingen. Die herindelingsverkiezingen hebben al-
tijd een extra lage opkomst. In die gemeenten ging de 
opkomst dit jaar dan ook omhoog. Het leidde er toe dat 
in de meeste van die gemeenten GroenLinks flink meer 
stemmen haalde, maar in percentages toch verloor. Voor 
de leesbaarheid zijn in de tabel alle vorige gemeente-

raadsverkiezingen in de provincie Groningen onder 
2018 gezet en alle meeste recente gemeenteraadsverkie-
zingen onder 2022. 

Goede uitslagen in Pekela en Oldambt
In de gemeente Pekela heeft GroenLinks eindelijk weer 
een goede uitslag gehaald. Na jaren van slecht uitslagen 
gaat GroenLinks er nu van 6,7% naar 10,3%. Dat is een 
relatieve groei van 55%. De hoogste in de hele provincie 
van GroenLinks. Het zetelaantal ging van één naar twee. 
Dat was voor het laatst zo in de periode 2010 – 2014 in 
Pekela.
 
In Oldambt keert GroenLinks na een afwezigheid van 
negen jaar weer terug in de gemeenteraad met één zetel. 
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen deed Groen-
Links er niet mee. In 2014 wel, maar toen werd geen ze-
tel behaald. Het is goed dat GroenLinks er weer in de 
gemeenteraad zit.

Redelijke uitslagen in de meeste gemeenten
De hoogste score van GroenLinks in de provincie Gro-
ningen was zoals altijd in de gemeente Groningen. Daar 
haalde GroenLinks 17,8%. Maar dat is wel een relatief 
verlies van 15%. Toch voelde het nauwelijks als een ver-
lies, omdat GroenLinks duidelijk de grootste partij blijft 
in de gemeenteraad. Niet meer met 11 zetels, maar met 
9 zetels.

In de gemeente Het Hogeland ging GroenLinks wel flink 
vooruit: van 9,1% naar 11,8%. Een stijging van 31%. He-
laas was dat niet genoeg voor een extra zetel. Het blijven 
er drie. De enige andere gemeente waar GroenLinks won 
is Midden-Groningen. De relatieve winst van 3% was 
echter niet genoeg om de drie zetels te behouden. On-
danks de stijging van 7,6% van 7,8% ging er dus een zetel 
verloren. De restzetelverdeling pakte nu slecht uit. 

In Westerwolde ging één van de twee zetels verloren, 
hoewel het relatieve verlies van 8% beperkt was. In de 
gemeente Eemsdelta waren de laatste gemeenteraadsver-
kiezingen al veel eerder. In november 2020 waren daar 
de herindelingsverkiezingen in de oude gemeenten  Ap-
pingedam, Delfzijl en Loppersum. Vooral in Loppersum 
haalde GroenLinks vaak goede uitslagen. Bij de herinde-
lingsverkiezingen viel het resultaat van 5,8% wat tegen 
ten opzichte van de omgerekende 6,5% bij de verkiezin-
gen ervoor als er toen ook al één gemeente was geweest. 
GroenLinks heeft nu twee zetels in de gemeenteraad van 
Eemsdelta. 

Redelijke uitslagen bij de gemeenteraadsverkiezingen
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Tegenvallende uitslagen in Westerkwartier, Stadskanaal 
en Veendam
In de gemeente Westerkwartier was het relatieve verlies 
van 22% fors. Met een uitslag van 10,9% zakt GroenLinks 
er ook onder het provinciaal gemiddelde van 11,9% van 
GroenLinks. Nu zit alleen de gemeente Groningen nog 
boven dat gemiddelde. Het zetelverlies door de tegen-
vallende uitslag bleef beperkt tot één zetel. GroenLinks 
houdt vier zetels over in Westerkwartier. 

In Stadskanaal is het GroenLinks weer niet gelukt een 
zetel te halen. GroenLinks had in Stadskanaal met 3,4% 
ook een iets mindere uitslag dan de vorige keer, toen het 
maar 14 stemmen tekort kwam voor een zetel.

In Veendam verloor GroenLinks de enige gemeente-
raadszetel. Het ging er van 4,0% naar 2,9% wat een fors 
relatief verlies is: 28%. De 2,9% is ook de laagste score 
van GroenLinks in heel Nederland bij de gemeente-
raadsverkiezingen. De slechte uitslag heeft ongetwijfeld 
te maken met interne problemen in GroenLinks Veen-
dam, waar het raadslid van GroenLinks een jaar voor de 
verkiezingen uit GroenLinks stapte en verder ging als 
onafhankelijk raadslid. Dit vanwege zijn pro-kernener-
giestandpunt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Inwoners  2018 

 
 2018 

 
2018 

 
2022 2018-

2022
2022 2022 2018-

2022

  1-1-2022 stemmen % zetels stemmen
toe/

afname % zetels
toe/

afname 

           
in stem-

men in %
             
Nederland  17.590.672 602.157 8,9 527 8,4 537 -5
Provincie 
Groningen 590.170 27.261 12,6 29 29.742 2.481 11,9 24 -6

Eemsdelta 45.389 1.255 6,5 3 953* -302 5,8 2 -11
Groningen 234.950 17.474* 21,0 11 18.669 1.195 17,8 9 -15
Het Hogeland 48.022 1.799* 9,1 3 2.531 732 11,8 3 31
Midden-
Groningen 60.898 1.300* 7,6 3 1.791 491 7,8 2 3
Oldambt 38.521 628 628 4,3 1

Pekela 12.196 326 6,7 1 447 121 10,3 2 55
Stadskanaal 31.851 452  3,7 0 371 -81 3,4 0 -7
Veendam 27.466 454 4,0 1 294 -160 2,9 0 -28
Westerkwartier 64.306 3.447* 14,1 5 3.227 -220 10,9 4 -22
Westerwolde 26.571 754* 8,4 2 831 77 7,8 1 -8

* herindelingsverkiezing op afwijkende datum

Tot slot
GroenLinks haalde 24 zetels bij de verkiezingen en 29 
zetels bij de verkiezingen daarvoor. Dat is meer dan het 
relatieve provinciale verlies van 6% doet vermoeden. Het 
en der zat het niet mee. Het provinciale verlies is wel in 
lijn met het landelijke relatieve verlies van 5%. 

Opmerkelijk is dat GroenLinks bij de gemeenteraadsver-
kiezingen in elke gemeente van de provincie meedeed. 
Dat is voor het eerst in de provincie Groningen en voor 
zover valt na te gaan ook voor het eerst in een provincie 
in Nederland.   

Voor deze verkiezingen zat GroenLinks alleen in het col-
lege van B&W van de gemeente Groningen. Met drie 
wethouders zelfs. Dat blijft na de gemeenteraadsver-
kiezingen vermoedelijk ook zo. Daar komt één bij in de 
gemeente Het Hogeland, waar Arjen Nolles wethouder 
voor GroenLinks is geworden. 

Drewes de Haan
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Jeroen Hut
Nieuw Statenlid voor een jaar

Jeroen Hut (Assen, 1995) woont samen met Laura in 
Haren, loopt hard in zijn vrije tijd, verdient zijn brood 
als programmasecretaris bij Regionale Energie Strategie 
(RES) in de regio Achterhoek, draagt zijn steentje bij aan 
de maatschappij als reservist bij de Koninklijke Land-
macht en oh ja, sinds april is hij namens GroenLinks 
Statenlid in de provincie Groningen. Het is de hoogste 
tijd om meer te vernemen van deze specialist energie-
transitie.

Voorgeschiedenis
Jeroen bracht zijn jeugd door in Assen, volgde het Zer-
nike College in Haren en twintig jaren oud studeerde hij 
aan de  Hanzehogeschool in Groningen voor ‘Human 
Technology engineer’. In goed Nederlands word je dan 
een ingenieur die de techniek en de mens met elkaar ver-
bindt. Zijn afstudeerproject behelst een systeem om de 
opwekking van stroom (zon en wind) in balans te bren-
gen met het gebruik. Hij geeft als voorbeeld: ‘We kennen 
van oudsher het goedkopere nachttarief van stroom – in 
de nachtelijke uren wordt minder elektriciteit gebruikt, 
daarom is het goedkoper om ‘s nachts de wasmachine 
te laten draaien. Bij duurzame opwekking van stroom is 
het bijna andersom. Vooral overdag wordt meer stroom 
opgewekt, dus moet de consument niet in de nacht kle-
ren wassen, maar juist overdag.’ Het systeem dat Jeroen 
bedacht heeft, is in essentie terug te voeren op dit voor-
beeld. Het verbruik van energie moet goed aansluiten op 
de productie ervan. 

Heden
Jeroen heeft een baan gevonden bij de RES Achterhoek 
(Regionale Energie Strategie). Hij communiceert met ge-
meenten en adviseert hoe de energietransitie het beste 
gestalte kan krijgen. Zijn baan wordt gecompleteerd met 
zijn functie als reservist bij de Koninklijke Landmacht, 
een taak die hem sinds 2020 ongeveer vier á vijf dagdelen 
in de maand kost. Deze functie bij defensie zou je niet 
meteen koppelen aan GroenLinks, toch past dit werk bij 
zijn wens om iets wezenlijks bij te dragen aan de samen-
leving. Vader en opa waren in het verleden beroepsmatig 
gelieerd aan het leger, Jeroen heeft die lijn als reservist 
voortgezet, waarin hij zijn maatschappelijke zingeving 
vindt. Zo heeft hij destijds meegeholpen aan het oprui-
men van de stranden nadat de MSC Zoe diverse contai-
ners verloor in een storm boven de Waddenzee.  

GroenLinks
Jeroen is ervan overtuigd dat nieuwe energiebron-
nen ten faveure moeten komen aan de inwoners van  

Groningen in 
plaats van com-
merciële ener-
giereuzen. In 
zijn studietijd 
was hij secretaris 
van DWARS, de 
jongerenafdeling 
van GroenLinks. 
Hij koos hier-
voor omdat hij 
ervan overtuigd 
is dat transitie 
voor iedereen 
bereikbaar moet 
zijn, een aspect 

dat bij D66 veel minder op de voorgrond stond. Hij is be-
trokken bij de energiecoöperatie in zijn woonplaats Ha-
ren, een samenwerkingsverband van consumenten die 
zelf zonneparken ontwikkelen. In zijn drukke bestaan 
heeft hij in eerste instantie geweigerd Statenlid te wor-
den - liever op een ‘veilige’ elfde plek op de toenmalige 
kieslijst, dan in een koppositie - maar nadat Arjen Nolles 
de Staten inruilde voor wethouderschap in de gemeente 
Het Hogeland, hapte hij toe. Het toeval wilde dat eerder 
dit jaar zijn baan bij de RES met 12 uren verminderde. 
Er kwam daarmee tijd vrij om volwaardig Statenlid te 
worden. 

Toekomst
Jeroen houdt zich het komende jaar bezig met de por-
tefeuilles milieu (samen met Stephanie Bennett), natuur 
(samen met Nadja Siersema), hoogspanningsnet Wester-
kwartier en (samen met Bas de Boer) Ring Zuid en Ring 
West / mobiliteit. Vooral in het dossier Ring West zijn 
nog interessante politieke keuzes te maken. Moet Ring 
West op de schop, verlegd worden, nog meer asfalt rond 
Groningen? Of zijn andere keuzes wenselijk? Bij Ring 
Zuid zijn de meeste keuzes al gemaakt; het kan zijn dat 
er nog financiële perikelen zijn waarover gedebatteerd 
moet worden. 
Jeroen Hut wil zich tot aan de verkiezingen volledig in-
zetten voor de provincie, zonder zijn hobby’s hardlopen, 
piano en astronomie te veronachtzamen. Zijn kennis over 
de verduurzaming zet hij in met de intentie om iedereen 
de gelegenheid te geven te kunnen meeprofiteren van de 
energietransitie. Om zeker te zijn dat het onderwerp in 
de Staten niet op gespannen voet komt te staan met zijn 
werk bij de RES, voert hij over de energietransitie niet 
zelf het woord. Hoe hij zich zal opstellen na dit jaar - wel 
of niet verkiesbaar -  laat hij nu nog in het midden. Naast 
de politiek zijn andere keuzes denkbaar.   

Ger Zuiderveen
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Terwijl de leden van GroenLinks zich buigen over de 
mogelijkheid van een fusie met de PvdA mis ik in de 
VS überhaupt een links geluid. Ik grap vaak met mijn 
vader dat zijn VVD hier links is. En we lachen erom 
maar toch is dat wel een beetje zo. Ik heb er al eerder 
over geschreven in de Wenakker maar links wordt vaak 
geassocieerd met communisme en socialisme en dat is 
anti-Amerikaans. Het is anti-Amerikaans omdat het met 
aartsvijand Rusland wordt geassocieerd. Maar ook om-
dat deze stromingen een bepaalde verantwoordelijkheid 
en macht aan de overheid toekennen die Amerikanen 
sinds ze zich losmaakten van het Britse Rijk als gevaarlijk 
ervaren. Een overheid moet klein zijn en de macht moet 
bij het volk liggen. Veel Amerikanen weten trouwens he-
lemaal niet wat communisme of socialisme is. Het wordt 
gezien als zo negatief en gevaarlijk dat er niet eens les 
over wordt gegeven. Wie het debat heeft gevolgd over de 
vraag of de Critical Race Theory op scholen mag worden 
gegeven, het bannen van het boek Mauss, en de ‘don’t 
say gay’ wetgeving in Florida, snapt enigszins hoe iets uit 
een curriculum verdwijnt. En links is anti-Amerikaans 
omdat de Amerikaanse cultuur het individu op een voet-
stuk zet en solidariteit hiermee op gespannen voet staat. 
Individualisme wordt gelijkgesteld met vrijheid en ge-
lijkheid. (Collectief) ‘beschermen wat zwak is’, zoals wij 
toch vaak onder elkaar zeggen bij GL, is anathema. 

De laatste weken waren heftig. 
Terwijl de oorlog in de Oekra-
ine voortraast, werd gelekt dat het 
hoogste gerechtshof van de VS, 
de Supreme Court, de beslissing 
van Roe v. Wade zou herzien. Dit 
betekent dat het recht op abortus 
niet langer federaal geregeld is en 
dat als uitvloeisel daarvan in veel 
staten abortus strafbaar wordt. Dit 
treft vooral armere vrouwen van kleur, en, niet uitzon-
derlijk, met de dood tot gevolg bij een illegale abortus. 
Dit moet in de context geplaatst worden van gebrek aan 
adequate voorzieningen voor geboortebeperking, goede 
gezondheidsvoorzieningen, kindertoeslag, en onder-
steuning van arme gezinnen of eenoudergezinnen.  

De ene na de andere massa schietpartij flitst op het nieuws 
voorbij, maar met dieptepunt de afslachting van 17 kin-
deren en 2 leerkrachten op een school in Uvalde, Texas, 
door een minderjarige met een automatisch geweer. 
Het recht op wapenbezit ligt vast in de grondwet, zodat 

men zich kan beschermen tegen de overheid mocht die 
zich als tiran gedragen (zoals de Britten in de 18e eeuw). 
Veel conservatieven zijn van mening dat wapens niet het 
probleem zijn maar dat het individuen zijn met psycho-
logische problemen. Maar er wordt ook helemaal niets 
gedaan om mentale gezondheidszorg laagdrempeliger of 
betaalbaarder te maken. Een foetus is goed beschermd 
hier door de grote groep Christenen en conservatieven 
maar als je eenmaal uit de baarmoeder komt is er geen 
sociaal vangnet of veiligheid.

Ik hoor om me heen hoe belangrijk abortusrecht en 
zelfbeschikkingsrecht is. Hoe mensen gun control wil-
len. Maar politici… het is wat stilletjes. De democraten 
zouden dit in hun pakket moeten hebben zitten maar 
verkeren in een zwakke positie in het congres. Boven-
dien is het anti-Amerikaans in het post-Trump tijdperk; 
iedereen is bang niet Amerikaans genoeg te zijn. En dus 
jakkeren we voort tot de volgende demonstratie, de vol-
gende vrouw van wie keuzes worden ontnomen, en de 
volgende schietpartij. 

De gouverneur van Colorado, Jared Polis, zei laatst op 
de radio dat de republikeinen zich ooit profileerden als 
de partij die rechten beschermt, maar dat deze partij in-
middels alleen nog bezig is met het afnemen van rech-
ten van mensen. Maar binnen de maatschappij worden 

linkse beginselen zoals solidari-
teit, overheidsregulatie, billijk-
heidsrecht, sociaal vangnet afge-
daan als anti-Amerikaans omdat 
gezien de sociaalhistorische con-
text individualisme, ongelijkheid 
& racisme, wantrouwen jegens 
de overheid, angst voor commu-
nisme/socialisme, (en ook im-
perialisme) diep geworteld zijn 

geraakt in de Amerikaanse cultuur. In hun memo over 
de besluitvorming rond Roe v. Wade schreef een van de 
opperrechters dat het recht op abortus niet diep genoeg 
geworteld is in de Amerikaanse samenleving/geschiede-
nis. We zitten opgescheept met een beknellende nala-
tenschap die in stand wordt gehouden door een conser-
vatieve meerderheid en alleen ten bate is van een very 
happy few. Een GL-lid schreef op Facebook, ‘Gestemd! 
Als echte progressief natuurlijk voor verandering.’ Hier 
in de VS zitten we aan het verleden geketend. 

Bea Moolenaar

Echt Amerikaans
We laten het zo totdat het verandert

Supreme Court. Foto: Jarek Tuszyński (Wikipedia)
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Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en Water-
schapsverkiezingen. Voor GroenLinks worden dit span-
nende en belangrijke verkiezingen, en al helemaal in 
Groningen. In een tijd van grote onzekerheid rondom 
crises als klimaatverandering, bevingsschade en gas-
winning, landbouw en stikstof, energietransitie- en ar-
moede, en wonen, is het cruciaal dat onze provincie een 
duurzame, sociale en inclusieve koers blijft varen. Ook 
zijn deze verkiezingen van invloed op de verhoudingen 
in de Eerste Kamer, waar GroenLinks met veel zetels een 
sterker tegengeluid kan bieden tegen het rechtse kabinet 
Rutte IV. Er staat veel op het spel en dus willen we zoveel 
mogelijk mensen achter onze boodschap krijgen. Het is 
daarom belangrijk om massaal in beweging te komen en 
mensen te overtuigen. Kortom: het is weer tijd voor cam-
pagne!

Luisteren, en in gesprek blijven
Net als we de afgelopen verkiezingen hebben gedaan, 
zullen we een actieve en positieve campagne voeren. Als 
samenleving staan we voor veel grote problemen, maar 
met een duidelijke visie en positieve oplossingen gaan 
we laten zien dat andere keuzes mogelijk zijn: het is tijd 
voor verandering! Het is belangrijk om dit geluid overal 
te laten horen, zodat zo veel mogelijk mensen bereikt 

kunnen worden. Dit gaan we doen in de politieke arena 
van de Staten, via de pers, en op de sociale media. Maar 
in tijden waarin het vertrouwen van mensen in de poli-
tiek op een dieptepunt ligt en de overheid steeds verder 
weg lijkt te staan, hebben we niet de luxe om te wachten 
tot mensen ons uit zichzelf vinden. Daarom is het meer 
dan ooit van belang dat wij zelf de inwoners van Gronin-
gen opzoeken, om naar ze te luisteren, met ze in gesprek 
te gaan, en vooral in gesprek te blijven. Groningers zijn 
bovengemiddeld vaak en hard geraakt door het neolibe-
rale beleid van de laatste decennia, dus leven juist in onze 
regio gevoelens van wantrouwen en onmacht. Alleen het 
linkse streven om mensen te laten meedoen en naar hen 
te luisteren is niet genoeg om dit tegen te gaan: we moe-
ten zelf laten zien dat het echt anders kan. De kern van de 
campagne wordt daarom gevormd door provinciebrede 
huis-aan-huis acties.

Permanente campagne
Maar één vraag is vast bij je opgekomen: de verkiezingen 
zijn pas volgend jaar en ik ben eerst toe aan zomervakan-
tie, waarom begin je nu al over campagne? Dat is omdat 
we het dit keer anders gaan doen. De gemeenteraadsver-
kiezingen hebben een gemengd-positieve indruk achter-
gelaten. Landelijk is GroenLinks in aantal zetels gegroeid 

en zijn we in meer gemeenten dan ooit de 
grootste partij! In Groningen zijn we in en-
kele gemeenten ondanks meer ontvangen 
stemmen zetels kwijtgeraakt, of zelfs niet in 
de raad vertegenwoordigd. Daar staat tegen-
over dat we in meer gemeenten zetels gewon-
nen hebben, meebesturen, of zelfs de grootste 
geworden zijn! De uitgangspositie voor de 
verkiezingen van volgend jaar is beter dan 
in 2018, maar per gemeente zijn de onder-
linge verschillen groot. In sommige gemeen-
ten kunnen we verder bouwen en ons geluid 
versterken, in andere moeten we een stevige 
oppositie bouwen tegen rechtse colleges, en 
in enkele gemeenten moet de groene golf nog 
van de grond komen. Deze verschillen vragen 
om maatwerk, waarmee we niet vroeg genoeg 
kunnen beginnen. Dat is waarom we starten 
met een permanente campagne! Als verte-
genwoordiger van alle inwoners van Gronin-
gen zal de Statenfractie het komende halfjaar 
langs de deuren gaan in de provincie. Maan-
delijks zal een andere gemeente bezocht wor-
den, om samen met de lokale afdeling met  

Campagne: de leukste manier om het verschil te 
maken!
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Mijnheer Jansen weet al sinds de kleuterschool dat men-
sen geen lievertjes zijn. Juist onder kinderen is fysiek ge-
weld heel normaal. Duwen, slaan, schoppen en krabben 
horen bij hun dagelijks repetoire. Het kost jaren van op-
voeding voordat ze begrijpen dat je met taal veel makke-
lijker problemen kunt oplossen. Niet dat onder volwas-
sen geweld is verdwenen. Het blijft allemaal naast elkaar 
bestaan en de dreiging met geweld is ook bij gesprekken 
op de achtergrond meer dan eens aanwezig. 
Mijnheer Jansen heeft het wel altijd merkwaardig ge-
vonden dat geweld als communicatiemiddel niet is toe-
gestaan, maar dat we tegelijkertijd mensen opleiden om 
op professionele wijze met kogels, bommen en granaten 
anderen om het leven te brengen. Hij vindt het dan weer 
niet raar dat er onder de mensen die zich daarmee bezig-
houden af en toe de behoefte opduikt om het een keer in 
de praktijk toe te passen. Wat heb je aan precisiebommen 
als je ze niet een keer door een schoorsteen kunt laten 
vallen? Dat het daarbij altijd uit de hand loopt, ligt nogal 
voor de hand. Een oorlog haalt het slechtste in de men-
sen naar boven, omdat ze niet alleen geen straf, maar 
zelfs waardering krijgen voor amoreel gedrag. En in een 
groep verdwijnt bij veel mensen elk moreel besef. 
Wat mijnheer Jansen ook fascineert is het financiële as-
pect van oorlog. Niets is voor een bedrijf dat winst wil 
maken mooier dan snelle slijtage van het verkochte pro-
duct. Van wapens mag je al verwachten dat ze geen lang 
leven zullen hebben, maar munitie (kogels, granaten, ra-
ketten) is gemaakt om kapot te gaan. Met de overheid als 
belangrijkste opdrachtgever (en met diepe zakken) ben 
je als producent van afzet verzekerd. Dat geldt uiteraard 
voor alle bedrijven die wapens produceren, of ze nu in de 
VS, Rusland of Nederland staan. Voor de overheden zijn 
oorlog en de voorbereidingen erop ook manieren om de 
economie te steunen, door met hun aankopen de wapen-
producenten te subsidiëren. 
Wat mijnheer Jansen verbaasde was zijn woede over de 
inval van Rusland in Oekraïne. Ineens werd hem dui-
delijk waarom in 1914 zoveel mensen in Duitsland en 
Frankrijk zich meldden voor het  front. 
Inmiddels zijn we naar schatting 70.000 doden, het dub-
bele aantal gewonden en zes miljoen vluchtelingen  ver-
der en liggen hele steden in puin. Er is geen uitzicht op 
een oplossing op korte termijn, terwijl we veel belangrij-
kere zaken aan ons hoofd zouden moeten hebben. Vindt 
mijnheer Jansen. 

Henk de Weerd

Column
De oorlog heeft vele ouders

inwoners te spreken en te luisteren. Op deze manier ho-
pen we te leren van de ervaringen en behoeften die in de 
regio spelen, terwijl we GroenLinks een profiel en gezicht 
kunnen geven, ook in gebieden waar we nu nog te weinig 
voet aan de grond krijgen. Het zal, zeker in het begin, een 
proces van vallen en opstaan worden, maar het streven 
en het doel zijn het proberen meer dan waard!

Doe mee!
Daarmee rest alleen nog de oproep: doe mee! Campagne 
is dé manier om ons groene, linkse geluid te laten horen, 
de beweging en de partij in Groningen te laten groeien, 
en tegelijkertijd energie te krijgen via leuke gesprekken 
en prachtige acties met leuke mensen! De coronapande-
mie heeft lang tegengehouden dat we weer massaal langs 
de deuren konden. Het gevoel van opleving en samenko-
men tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was daarom 
iets dat velen van ons lang hebben moeten missen, maar 
daardoor zal des te groter blijken! Deze positiviteit en 
energie willen we gezamenlijk als beweging blijven uit-
dragen, dus is alle hulp welkom! We zien je daarom graag 
bij onze acties het komende half jaar! Tot snel!

Kun je niet wachten en wil je nu al helpen met de cam-
pagne? Meld je dan aan bij provinciale campagneleiders 
Nadja Siersema of Bas de Boer, of via groenlinks@ps-
provinciegroningen.nl!

Bas de Boer

Weinig insecten gezien 
de laatste tijd
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Henk de Weerd 
 
Bijdragen: Bea Moolenaar, Bas de Boer, Harrie  
Miedema, Niek Peters, Drewes de Haan

Druk: Donkel en Donkel, Drachten

 
Contact

Statenfractie

Hendri Meendering (fractievoorzitter): 06 13370915 
h.a.meenderings@ps-provinciegroningen.nl
 
Stephanie Bennett: 06 3824 9767 
s.bennett@ps-provinciegroningen.nl

Bas de Boer: 06 2506 1023  
b.de.boer@ps-provinciegroningen.nl

Nadja Siersema: 06 4517 8584  
h.t.siersema-orsel@ps-provinciegroningen.nl

Rianne ten Veen
r.c.ten.veen@ps-provinciegroningen.nl

Jeroen Hut: 06 2257 3356
j.t.hut@ps-provinciegroningen.nl
 
Gedeputeerde 
Melissa van Hoorn: 06 2061 6377  
m.vhoornvdullemen@gmail.com
 
Provinciaal bestuur 
 
Harrie Miedema (voorzitter): 06 8269 7946 
h.miedema44@gmail.com
 
Gijs van der Kroef (secretaris): 06 13705440 
gijs.vdkroef@gmail.com 
 
Joris Engbers (penningmeester): 06 25338580 
info@jorisengbers.nl

Niek Peters: 06 15556581 
niekpeters23@hotmail.com 
 
Marlike Reitsma: 06 8356 1060 
marlikereitsma@gmail.com

Gabe Penninga 
19bud59@gmail.com

Digitaal

Mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram
 

Retour- en redactieadres

Statenfractie GroenLinks 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen 
050 3164568 
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl

Kopij is van harte welkom op het bovenstaand  
redactieadres. Deadline: 1 oktober 2022

Vrijdag 15 juli: 23:59 uur 
Einde kandidaatstelling Statenverkiezingen

Donderdag 29 september: 20 uur 
Provinciale kennisgroep energie
Provinciehuis,Turfsingel 83, Groningen

Zaterdag 1 oktober
Campagne in de gemeente Oldambt

Donderdag 6 oktober: 20 uur
Provinciale kennisgroep mobiliteit
Provinciehuis,Turfsingel 83, Groningen

Zaterdag 5 november
Campagne in de gemeente Pekela

Zaterdag 5 november
Provinciale ledenvergadering (regulier + verkiezingsprogramma)
GroenLinks pand, Coehoornsingel, 87, Groningen

Zaterdag 19 november
Provinciale ledenvergadering (kandidatenlijst)

Zaterdag 3 december
Campagne in de gemeente Eemsdelta

Provinciaal bestuur, Statenfractie, 

gedeputeerde en de redactie van de 

Wenakker wensen iedereen 

een prettige vakantie. 
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