
Lijstadvies D66 Zuid-Holland 
Provinciale Statenverkiezingen 2023 

1. Laura Neijenhuis – Rotterdam (reeds gekozen) 

Verkiesbare kandidaten 
2. Vinesh Lalta – ’s-Gravenhage 

3. Lisanne van Damme – Rotterdam 

4. Jeroen Heuvelink – Bergschenhoek 

5. Leontine Vreeke – Rotterdam 

6. Vahit Koroglu – Leiden 

7. Tobias Grond – Voorburg 

8. Roosmarijn van de Velde – ’s-Gravenhage 

9. Evita Rozenberg - ’s-Gravenhage 

10. René de Munck – Sliedrecht 

11. Niels Back – Delft 

12. Joyce Koch - ’s-Gravenhage 

13. Lennart Droppert – Rotterdam 

14. Jane Arifa Badoella – Zoetermeer 

15. Lars Gerrits - ’s-Gravenhage 

16. Freddy Blommers – Voorschoten 

17. Jenny Bosma – Oegstgeest 

18. Deirdre Schuitemaker - ’s-Gravenhage 

19. Jasper Lagendijk – Hendrik Ido Ambacht 

20. Arjan Neeleman – Krimpen a/d IJssel 

21. Mick Schoonebeek – Voorburg 

22. Enno Koops – Den Haag 

23. Lucas Rademaker – Woerdense Verlaat 

24. Hans Visser - ’s-Gravenhage 

25. Aimée Verhulsdonk - ’s-Gravenhage 

26. Francis Alba Heijdenrijk – Gorinchem 

27. Barney Jansen – Voorhout 

28. Ernst Jan van Broekhuijsen - ’s-Gravenhage 

29. Willem Bos – Zoetermeer 

30. Arne-Jan Vos – Oegstgeest 

31. Peter Vergers – Zoetermeer 

 
Kandidaten die hebben verzocht om een niet verkiesbare plaats op de lijst 
32. Wietske Veltman – Oegstgeest 
33. Evert Bobeldijk - Gouda 

34. Kirsten van der Stelt - Rotterdam 

35. Juliette Brandenburg-Verwer – Waddinxveen 



36. Annette Pietersen – Nieuwkoop 

37. Emre Hoogduijn - Dordrecht 

38. Marcel van Prehn - Barendrecht 

39. Caroline Verduin – ‘s-Gravenhage 

40. Mark Hendrix - Naaldwijk 

41. Charlotte Bos - Voorburg 

42. Christine Bel – Delft 

43. Lotte van den Broek – Valkenburg (ZH) 

44. Kirsten Veldhuijzen – Nieuwerkerk a/d IJssel 

45. Lijstduwer 

46. Lijstduwer 

47. Lijstduwer 

48. Lijstduwer 

49. Lijstduwer 

50. Lijstduwer 
 
 

* In de eerste versie van het kandidatenboek is bij een enkele niet verkiesbare kandidaat 

een incorrect lijstadviesnummer meegegeven. Ook is in een eerdere versie van dit 
lijstadvies foutief een verkiesbare kandidaat opgenomen. Dit is in deze versie hersteld.



Toelichting van de Lijstadviescommissie 

De afgelopen maand hebben wij vele tientallen gesprekken gevoerd met enthousiaste 

D66’ers uit de hele provincie. Als commissie zijn wij onder de indruk van de kwaliteit van de 

kandidaten die zich voor de Provinciale Statenlijst hebben aangemeld. 

 
De opdracht die wij van het Regiobestuur hebben meegekregen was duidelijk: zorg voor een 

lijst die zoveel mogelijk een afspiegeling is van de Zuid-Hollandse samenleving, rekening 

houdend met kennis en ervaring, regionale spreiding, man/vrouw-verhouding, leeftijd en 

sociaal-culturele achtergrond. Wij erkennen dat ook bij dit lijstadvies het zwaartepunt ligt in 

de grote steden. Daar wonen nu eenmaal de meeste D66’ers. Maar schijn bedriegt voor een 

deel: meerdere kandidaten in de top-15 van de lijst wonen weliswaar in de stad, maar 

hebben een sterke binding met bijvoorbeeld het Westland, de Hoeksche Waard, of Goeree 

Overflakkee. 

 
Een groot aanbod aan kandidaten betekent helaas ook dat wij goede kandidaten teleur 

hebben moeten stellen, met een plaats die wellicht niet of niet helemaal overeenkwam met 

wat zij zelf voor ogen hadden. Voor anderen geldt dat zij zeker de potentie hebben om in de 

toekomst volksvertegenwoordiger te worden, of dat nu in Provinciale Staten is of op een 

andere bestuurslaag, maar daar wellicht nu nog niet klaar voor zijn. Deze kandidaten zullen 

wij actief aanbevelen bij de Talentencommissie. 

 
Onze aanbeveling aan het Regiobestuur en de campagneleider is verder om zoveel mogelijk 

kandidaten actief bij de campagne te betrekken, en ook daarna betrokken te houden. Zeker 

voor de kandidaten die wellicht op dit moment nog niet helemaal klaar zijn om 

volksvertegenwoordiger te zijn, zijn de campagne en de periode daarna ook een goede 

leerschool, om zowel de partij, als het politieke spel en de politieke context van de provincie 

beter te leren kennen. 
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