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Wassenaar, 14 oktober 2018 

 

Betreft:  Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019 

 

Geacht bestuur / fractie van een lokale partij in Zuid-Holland, 

Als lokale partij staat u er alleen voor. In tegenstelling tot landelijke partijen, kunt u geen beroep 

doen op landelijke netwerken ter ondersteuning van uw lokale inzet. Vaak is dat ook niet gewenst, 

omdat u als lokale partij uw eigen lokale koers wilt varen, zonder invloed van andere partijen of 

afdelingen.  

Desondanks zijn er onderwerpen die lokale belangen en besluitvorming overstijgen en waarbij 

samenwerking met andere lokalen richting Provincie en zelfs het Rijk noodzakelijk is. Juist om uw 

lokale geluid daar ook te laten horen. Van onderaf ingebracht, denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

plaatsing van windmolens of de vervuiling van ons drinkwater door het Dordtse bedrijf Chemours. 

De partij Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) bestaat uit meerdere, samenwerkende lokale partijen in 

de provincie Zuid-Holland. Om alle lokale partijen de kans te geven invloed te kunnen uitoefenen 

binnen de Provinciale Staten van Zuid-Holland, doet de LPZH in maart 2019 mee aan de provinciale 

verkiezingen. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken is het van belang dat zoveel 

mogelijk lokale partijen binnen Zuid-Holland lid worden van de LPZH. Om het lokale karakter te 

kunnen behouden kunnen alleen lokale politieke partijen lid kunnen worden van de LPZH.  

Het lidmaatschap biedt u directe toegang tot de LPZH. Het geeft de mogelijkheid rechtstreeks invloed 

uit te oefenen op het beleid binnen de LPZH en de provinciale politieke besluitvorming. LPZH wil 

onderwerpen kunnen benoemen en aanpakken. Niet van bovenaf opgelegd, zoals dit bij landelijke 

partijen gebeurt, maar van onderaf ingebracht door de aangesloten lokale partijen.  

De LPZH heeft als hoofddoelstelling dat er goed geluisterd wordt naar de bewoners en 

belanghebbenden in Zuid-Holland, dus ook naar maatschappelijke organisaties en ondernemers in de 

gemeenten. 

De LPZH is aangesloten bij de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), het platform van onafhankelijke 

provinciale partijen. Belangrijk punt is dat de leden hun eigen identiteit behouden, terwijl er wel 

wordt samengewerkt en van elkaar wordt geleerd. Zo zoeken we de overeenkomsten en niet de 

verschillen!  

Met LPZH erbij, zijn 10 van de 12 provincies vertegenwoordigd binnen de OSF. 

Nu we als lokale partijen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 33% van de stemmen hebben 

gekregen, wordt het tijd om die stemmen ook op provinciaal niveau te gaan binnenhalen en te gaan 

benutten! 
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Omdat we als lokale partijen vaak niet weten wat in de provinciale staten van Zuid-Holland gebeurt,  

willen wij daar vertegenwoordigers afvaardigen die de nodige informatie geven aan de aangesloten 

lokale partijen, maar ook adequate inbreng kunnen gaan leveren ten behoeve van een goede 

besluitvorming. 

Verkiezingen Provinciale Staten 

Het is ook van belang om de Statenverkiezingen te benutten om de lokale partijen extra publiciteit te 

geven in de (social) media en via verkiezingsborden. Het zijn dan niet langer de landelijke partijen die 

een podium opeisen en benadrukken dat zij het voordeel hebben dat ze op provinciaal niveau 

meepraten! We zullen laten zien dat ook lokale partijen hun krachten bundelen en via provinciale 

vertegenwoordigers hun doelen kunnen bereiken!  

Verkiezingsprogramma op hoofdlijnen 

Lokale partijen bestaan er in verschillende soorten en maten. Wij respecteren dat en nemen dat als 

uitgangpunt! Daarom heeft de LPZH een concept partijprogramma op hoofdlijnen opgesteld waar 

nog ruimte voor aanpassing is door nieuwe leden. Wij willen volstaan met de algemene doelstelling 

dat wat lokaal kan ook lokaal moet gebeuren! 

Wie op onze website het partijprogramma aanklikt ziet naast de algemene doelen, de linken naar de 

aangesloten lokale partijen en hun verkiezingsprogramma’s op hun websites. Wie bijvoorbeeld in de 

gemeente Nissewaard woont, en wil weten waar Nissewaard Lokaal voor staat, wordt doorverwezen 

naar de lokale website. Wie Pijnacker woont wordt doorverwezen naar de site van 

Gemeentebelangen, iemand uit Wassenaar wordt doorverwezen naar de website van DLW etc. 

Contributie  

Uitgangspunt is dat de aangesloten partijen jaarlijks een beperkte contributie van 100 euro gaan 

betalen. De contributie wordt gebruikt voor borgstelling en onderhoud website/domeinnamen en de 

verkiezingscampagne etc. Uiteraard zal besteding worden verantwoord. 

De aangesloten partijen kunnen uiteraard zelf bepalen hoe zij binnen hun gemeente de plaatselijke 

kiezers willen bereiken en willen gaan bewegen om in maart 2019 op de LPZH te gaan stemmen.  

Kandidaten 

De dag van de kandidaatstelling is 4 februari 2019. Dan moeten de kandidatenlijsten voor de 4 

kieskringen (Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Leiden) in Zuid-Holland ingeleverd worden. De 

landelijke partijen werken met dezelfde lijsten van namen in alle vier de kieskringen en soms 

aangevuld met een aparte regionale kandidatenlijst.   

Omdat de aandacht voor de aangesloten lokale partijen centraal staat, draaien wij dit om! We gaan 

werken met een beperkt aantal algemene kandidaten en vullen de rest van de lijst  per kieskring 

lokaal in. De filosofie hierachter is dat een kiezer uit bv. Dordrecht zoekt naar een kandidaat uit de 

plaats en niet op iemand gaat stemmen uit bv. Lisse. 

  

http://vlpzh.nl/partijprogramma/
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Wat betreft het profiel van de algemene kandidaten, zoeken we kandidaten die het belang van de 

LPZH ten dienste van de lokale partijen kunnen uitdragen en kunnen verbinden. Ze worden 

geselecteerd op de toekomstige taken. Alles moet lokaal gedragen worden en niets mag daarvan 

afleiden.  

Om de schijn te vermijden dat belangen van een bepaalde plaats kunnen gaan domineren in het 

functioneren streven wij ernaar dat de generieke kandidaten momenteel geen raadslid zijn. Iedere 

aangesloten lokale partij kan een plaatsgenoot aanmelden, die als lokale lijsttrekker zal  

functioneren.   

Bijeenkomst 

U bent van harte uitgenodigd voor onze vergadering van zaterdag 10 november 2018 in het 

Bestuurscentrum van Pijnacker, Emmapark 165, 2641 ED te Pijnacker (Gemeente Pijnacker-

Nootdorp), aanvang 10.00 uur. Daar kunnen wij nader kennis maken met elkaar en verdere besluiten 

nemen.  

Aanmelden kan via het sturen van een e-mail aan info@lpzh.nl (of in reply op deze mail) in verband 

met de te reserveren ruimte in het Bestuurscentrum van Pijnacker. 

Als er nog vragen zijn dan horen we dat graag van u! 

We vertrouwen op uw komst! 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur van de LPZH, 

 

Ben Paulides  

secretaris 

 

mailto:info@lpzh.nl

