
 

Adviezen van de kandidaten 
GroenLinks Noord-Holland PS 2023 
 
1. Anouk Gielen (231), Amsterdam 
De afgelopen vier jaar was Anouk actief als Statenlid en heeft zij bewezen een doortastend politica te 
zijn op verschillende dossiers. In de fractie was zij een van de dragende krachten en viel zij op door 
haar bevlogen optredens. In juni werd zij fractievoorzitter en was haar idealistisch leiderschap direct 
zichtbaar. Ze is een strategisch onderhandelaar en een sterke debater die onze politieke idealen 
omzet in resultaten. Ook buiten de Staten bewees zij zich als verbinder tussen inwoner en politiek. 
GroenLinks Noord-Holland zet onder haar leiderschap de volgende stap en wil doorgaan met het 
veranderen van de provincie en Noord-Holland nog groener en socialer maken. Vol overtuiging 
draagt de kandidatencommissie Anouk voor als lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland.  
 
2. Rosan Kocken (43), Amsterdam 
De leden van de afdeling Noord-Holland kennen Rosan inmiddels goed. Met twee termijnen van bij 
elkaar zeven jaar als Statenlid, waarvan de laatste drie als fractievoorzitter, is Rosan een van onze 
meest ervaren kandidaten in de Provincie. Voor veel van de mooie resultaten die in de laatste 
coalitieperiode bereikt zijn, heeft Rosan samen met de fractie hard gewerkt. Sinds 20 juni jl. is Rosan 
gedeputeerde. Zij kent de provincie Noord-Holland inmiddels van binnen en buiten.  
Ze kent veel dossiers op hoofdlijnen, is een goede onderhandelaar, en dat maakt haar, gecombineerd 
met haar juridische inzicht, een zeer geschikte kandidaat. De komende periode wil zij zich graag 
inzetten voor een goede verankering van het klimaatbeleid, maar zeker ook voor investeren in 
cultuur en inzetten op diversiteit. Dit overziend vinden wij Rosan uitermate geschikt voor de 
prachtige plaats 2. 
 
3. Nicole van der Waart (49), Amsterdam 
Nicole was de afgelopen periode Statenlid met de portefeuille mobiliteit en bereikbaarheid en 
voorzitter van de Commissie NLG. Nicole studeerde bouwkunde in Delft. Binnen GroenLinks is ze 
voorzitter van de programmacommissie voor het nieuw verkiezingsprogramma ’23-’27. Eerder was 
ze (duo-)bestuurscommissielid in Amsterdam-Zuid. 
Nicole is een gedreven en een deskundig Statenlid. Zij ziet voor zichzelf in de nieuwe fractie een 
leidende rol weggelegd bij het stimuleren van de persoonlijke en politieke ontwikkeling en het 
werken als team. Zij heeft inhoudelijk een heldere visie op haar portefeuilles en opereert daarbinnen 
slim. De commissie is van mening dat Nicole een dragende kracht in de fractie is. Wij dragen haar 
voor op plek 3. 
 
4. Walter Freeman (35), Amsterdam 
Walter studeerde politicologie en legde zich daarna toe op het debat. Onder meer als freelance-
trainer en -coach, maar ook als hoofdtrainer en gespreksleider bij de Stichting Nederlands Debat 
Instituut. Hij won debattoernooien, presenteerde het televisieprogramma Mediawijsheiddebat en 
coachte verschillende GroenLinks-politici. Op dit moment is hij werkzaam als senior-medewerker 
dienstverlening bij de Woonbond. 
Walter is scherp op de inhoud, debatteert met flair en weet wat er in de provinciale politiek speelt. 
Hij weet ingewikkelde onderwerpen eenvoudig uit te leggen en helder over het voetlicht te brengen. 
De kandidatencommissie ziet hem als groot politiek talent die zich in wil zetten voor het 
gedachtegoed van GroenLinks. Zijn opgedane politieke ervaring in de gemeenteraad van 
Haarlemmermeer is waardevol, net zoals zijn kennis over het woondossier. Met gepaste trots dragen 
wij Walter voor op plek 4 van de kandidatenlijst.  

 
1 Alle leeftijden ten tijde van de ledenvergadering van 26 november 2022. 



 

 
 
5. Paul Laport (52), Zaandam 
Paul is een gedreven en bedreven politicus die ervaring meebrengt in samenwerking en bovendien 
niet terugdeinst om nieuwe vraagstukken aan te pakken en GroenLinks-standpunten uit te dragen. 
Voorheen was hij actief als raadslid in Zaanstad. Hij kent Noord-Holland goed en heeft een brede 
kennis van natuur en milieu, duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar ook van onderwijs, kunst en 
cultuur. Paul debatteert en schrijft makkelijk. Dat combineren met zichtbaarheid lijkt hem 
toevertrouwd. Als lid van de programmacommissie bouwt Paul nu al mee aan het inhoudelijke deel 
van het werk van de toekomstige Statenfractie. De kandidatencommissie draagt Paul met plezier 
voor op plaats 5. 
 
6. Tessa van Wijnen (46), Amstelveen  
Na de eerste termijn van vier jaar heeft Tessa ons met haar bevlogenheid en kennis, onder meer op 
het gebied van wonen, en haar inzet voor dakloze jongeren ruimschoots weten te overtuigen om 
voor een tweede termijn op te gaan. Binnen GroenLinks was dit niet haar eerste 
vertegenwoordigende rol. Tessa was eerder gemeenteraadslid in Amstelveen.  
Ze is fysisch-geograaf en werkt in het dagelijkse leven als docent aardrijkskunde. Tussen deze rollen 
schakelt ze moeiteloos en ze is een inhoudelijk sterk Statenlid. Op basis hiervan draagt de commissie 
haar graag voor voor plaats 6.  
 
7. Peter Korzelius (70) Huizen 
Peter is een ervaren kandidaat. Hij zat van 1978 tot 1989 in de Provinciale Staten voor de PSP, een 
van de voorgangers van GroenLinks. Hij was bestuurder en toezichthouder bij 
woningbouwcorporaties, en dagelijks bestuurder van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
Momenteel maakt hij deel uit van de programmacommissie voor het verkiezingsprogramma. Peter 
heeft een brede kennis van de onderwerpen die in de provincie spelen en de commissie roemt in het 
bijzonder zijn financiële kennis. In de nieuwe fractie wil hij graag bijdragen aan het coachen en 
ondersteunen van nieuwe, jonge fractie- en commissieleden. Peter brengt ervaring in, heeft een 
ontspannen opstelling en beschikt over een gezonde dosis humor. De commissie acht Peter een 
belangrijke toegevoegde waarde voor de stabiliteit van de fractie. Wij dragen hem voor op plaats 7. 
 
8. Ruchama Bwefar (45), Amsterdam 
De afgelopen periode was Ruchama in de Provinciale Staten actief als duo-commissielid en recent als 
Statenlid. In die korte periode heeft ze laten zien dat ze een waardevolle aanvulling is op het team 
met haar overtuigingskracht, maar ook met haar scherpe en kritische blik. Een van de onderwerpen 
die haar aan het hart gaat, is digitalisering, maar als jurist kan ze ook op andere onderwerpen een 
bijdrage leveren in de fractie. In de partij droeg ze haar steentje ook op andere plekken bij, zoals in 
verschillende Amsterdamse kandidatencommissies. Met overtuiging draagt de commissie Ruchama 
voor op plek 8. 
 
9. Banu Bulucu Wouters (45), Amsterdam 
Banu is nieuw in de politiek, gedreven door de inhoud en enthousiast om in de Provincie actief te 
worden. Ze is via diverse omwegen alleen naar Nederland gekomen en heeft zich snel door taal en 
opleidingen een plek verworven in Nederland. Met haar ervaring als jurist omgevingsrecht heeft ze 
kennis van belangrijke thema’s als klimaat, natuur en milieu en water. In haar werk als advocaat en 
mediator heeft ze onder meer in meerdere bezwaarschriftencommissies ook voor de politiek 
relevante deskundigheid opgebouwd. Bijdragen aan de samenleving en rechtvaardigheid zijn 
belangrijke drijfveren voor haar. De kandidatencommissie draagt Banu als ervaren talent voor op 
plaats 9. 
  



 

10. Paul de Graaf (45), Alkmaar 
Paul is kapper met een eigen kapsalon in Alkmaar. Daarnaast is hij 
bestuurslid en actief bij de afdeling Noord-Holland Noord van Rover, de Vereniging Reizigers 
Openbaar Vervoer. Namens Rover is hij sinds 2008 lid van het Regionaal Overleg 
Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Noord-Holland (ROCOV-NH). Paul heeft brede kennis 
van het openbaar vervoer in Noord-Holland. Hij is actief binnen de GroenLinks-afdeling Alkmaar. 
Sinds 2014 is hij fractievrijwilliger en sinds juni 2018 commissielid. Paul heeft, deels dankzij zijn 
uitgebreide ervaring met openbaar vervoer, een duidelijke en sterke visie over hoe wij openbaar 
vervoer en mobiliteit in Noord-Holland moeten verbeteren en vervoersarmoede kunnen tegengaan. 
De kandidatencommissie ziet in hem iemand die zeer energiek en enthousiast is. Vanwege zijn 
ervaring en visie dragen wij Paul voor op plaats 10. 
 
11. Elias Marseille (23), Amsterdam 
Elias Marseille is een geboren en getogen Noord-Hollander. Hij is opgegroeid op Texel en zat in de 
gemeenteraad van Texel, als jongste fractievoorzitter van Nederland. Op dit moment woont hij in 
Amsterdam, waar hij Duitse Taal- & Cultuurwetenschappen studeert. Daarnaast is hij eigenaar van 
Werken op Texel. Dit bedrijf levert vakantiekrachten aan ondernemers op Texel.  
De kandidatencommissie is onder de indruk van de persoonlijke ontwikkeling die Elias de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. Elias weet haarfijn te verwoorden wat er leeft en speelt in de kop van 
Noord-Holland en op Texel, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie en wonen. Dit geluid is 
een zeer waardevolle toevoeging voor GroenLinks. Hij weet op een verfrissende wijze standpunten 
over het voetlicht te brengen en neemt graag initiatieven. De kandidatencommissie ziet Elias graag in 
een ondersteunde rol voor de fractie. Daarom draagt de kandidatencommissie Elias voor op plek 11. 
 
12. Yeter Akin (48), Beverwijk 
Yeter is maatschappelijk zeer betrokken en wil nu de stap zetten naar de politiek. Ze wil bijdragen 
aan een socialer en inclusiever Noord-Holland en neemt daarvoor veel ervaring mee, zowel vanuit de 
jeugdhulp als het onderwijs. Ondanks haar gebrek aan politieke ervaring ziet de commissie in Yeter 
iemand die zorgvuldig en geduldig is en bereid is te leren. Yeter staat op voor de rechten van 
gemarginaliseerde groepen in Nederland, zoals jonge moslima’s en kwetsbare jongeren. De 
kandidatencommissie ziet in haar iemand met veel potentie die een ondersteunende rol voor de 
fractie kan vervullen. Daarom dragen wij Yeter voor op plaats 12. 
 
13. Jerry Jansma (31), Amsterdam 
Jerry is opgeleid als analist aan het ROC van Amsterdam en werkt in het onderwijs. Hij zat in het 
federatiebestuur Amsterdam als afdelingsondersteuner en is op dit moment afdelingsvoorzitter in 
Amsterdam Nieuw-West.  Jerry wil een betrouwbaar politicus zijn, eerst onderzoeken, dan een 
mening vormen en dan pas zich uitspreken. Hij is een harde werker. Hij is gedreven om de doelen van 
GroenLinks te bereiken. 
Hij houdt van campagne voeren en wil praktische politiek bedrijven door middel van huis-aan-huizen, 
in gesprek gaan met gemeenten in de provincie en relevante organisaties. Jerry is bevlogen en 
enthousiast. Met zijn ervaring tot nu toe kan Jerry een goede ondersteunende rol vervullen. Wij 
dragen Jerry voor op plaats 13. 
 
14. Robert Zaal (58), Broek in Waterland 
Naast Statenlid is Robert op dit moment directeur van Takecarebnb, dat vluchtelingen koppelt aan 
gastgezinnen. Van huis uit is hij econoom en hij heeft gewerkt in de mediawereld bij onder meer 
RNW Media en RTV Noord-Holland/AT5. 
De afgelopen jaren heeft Robert als vicevoorzitter een goede rol gespeeld in de fractie van 
GroenLinks. Hij heeft zijn ervaring als teamleider ingezet om van de grote en nieuwe fractie een goed 
team te smeden, in tandem met de fractievoorzitter. Dat team staat en daarom maakt Robert graag 
plaats voor een vernieuwde fractie. De commissie draagt Robert voor op plaats 14. 



 

 
15. Tamira Combrink (39), Amsterdam 
Tamira heeft het werk van de Statenfractie van GroenLinks de afgelopen jaren van nabij meegemaakt 
en wil nu graag zelf in de Staten. Ze is afgelopen jaren fractiemedewerker geweest en is inhoudelijk 
goed op de hoogte van de dossiers. Daarnaast heeft ze van 2010-2014 in Amsterdam in de 
gemeenteraad gezeten als woordvoerder energie, milieu, wonen en groen. Daardoor heeft ze 
ervaring om politiek te bedrijven vanuit de coalitie. Tamira werkte als docent aan de universiteit en 
nu als onderzoeker Sociale en Economische Geschiedenis. Bovendien is ze bestuurslid bij 
Milieudefensie. Wij bevelen haar aan voor plek 15. 
 
16. Thijs Maartens (26), Amsterdam 
Thijs is een aanstormend talent met praktische idealen. Hij heeft veel ervaring binnen de partij. 
Momenteel is hij werkzaam als fractiemedewerker voor de Statenfractie van GroenLinks Noord-
Holland. Daarnaast is hij beleidsmedewerker bij de Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Hij groeide 
op in Edam en is inmiddels al een tijd woonachtig in Amsterdam. De commissie ziet in Thijs iemand 
die vanuit zijn inhoudelijke kennis en ervaring kan bijdragen in een ondersteunende rol. Vanwege het 
voorgaande draagt de commissie Thijs met enthousiasme voor op plek 16. 
 
17. Suzanne Sniekers (35), Amsterdam 
Suzanne Sniekers woont in Amsterdam en is werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten, waar ze 
de transitie naar datagedreven toezicht op de financiële markten aanjaagt. Ze heeft Wiskunde 
gestudeerd. Ze is recent lid geworden van GroenLinks. 
De kandidatencommissie ziet in Suzanne een enthousiaste, intelligente en gedreven kandidaat. Ze wil 
graag haar eerste stappen in de politiek zetten. De kandidatencommissie moedigt haar aan om 
GroenLinks, maar ook de provincie Noord-Holland beter te leren kennen. Dit biedt haar ook de kans 
om te bepalen in welke onderwerpen ze zich graag wil verdiepen. Op dit moment gaan haar 
interesses uit naar duurzaamheid en natuur. De kandidatencommissie draagt Suzanne voor op plek 
17. 
 
18. Remco Doorn (63), Spijkerboor  
Remco woont in Spijkerboor, verzorgt trainingen sociale vaardigheid en weerbaarheid, is actief 
geweest in sociaal-cultureel jongerenwerk, in de sport en heeft bestuurservaring als voorzitter van 
brancheorganisaties. Sinds 2010 is hij raadslid in Wormerland. Door vele jaren in de raad in zowel 
oppositie als coalitie ervaart Remco dat de verbinding tussen de provinciale fractie en de lokale 
afdelingen te wensen overlaat. Een kleine gemeente als Wormerland is afhankelijk van de Provincie 
en moet daar goede banden mee onderhouden. Dat is een belangrijke motivatie om zich te 
kandideren. In zijn raadswerk gaat Remco graag en vaak in gesprek over onderwerpen die spelen, 
met iedereen die dit wenst. Zijn belangstelling op provinciaal niveau gaat uit naar de Regionale 
Energie Strategie, Infrastructuur en vervoer. De kandidatencommissie draagt Remco voor op plaats 
18.  
 
19. Philip Garcia Hoogland (21), Schoorl 
Philip Garcia Hoogland is al sinds jonge leeftijd actief voor GroenLinks. Hij is zeer maatschappelijk 
betrokken en zet zich graag in om anderen te helpen. Philip zit in het laatste jaar van zijn studie 
Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam. Deze technische en natuurwetenschappelijke achtergrond 
geven hem een andere kijk op de politiek. Deze benadering zet hij graag in voor het analyseren van 
de stikstofcrisis en de energietransitie. Op dit moment is Philip burgerraadslid voor GroenLinks 
Bergen. Daar heeft hij veel kennis opgedaan van de gemeentepolitiek. Tegelijkertijd is daar zijn 
interesse voor het provinciale aangewakkerd. Philip houdt zich namelijk graag bezig met gemeente-
overstijgende problemen. Namens de kandidatencommissie adviseren we om Philip te plaatsen op 
plek 19. 
  



 

20. Tessa Augustijn (55), Den Helder 
Op dit moment is Tessa wethouder namens GroenLinks voor de gemeente 
Den Helder. Door haar voorgaande functies in Barendrecht (raadslid en fractievoorzitter) kent ze 
GroenLinks op haar duimpje. In Den Helder maakt Tessa zich hard voor de portefeuilles mobiliteit en 
economie. Vanuit deze terreinen kan zij een sterke link maken naar de Provincie. Door deze 
kwaliteiten dragen wij Tessa voor op plaats 20. 
 
21. Maarten Abspoel (40), Haarlem 
Maarten heeft zich in de afgelopen jaren in een aantal uiteenlopende functies hard ingezet voor 
GroenLinks. Bijvoorbeeld als wijkraadslid Ramplaankwartier en bestuurslid in Haarlem. Op veel 
terreinen voelt Maarten zich thuis. Hij studeerde Geschiedenis en was docent Geschiedenis, maar hij 
heeft ook een militaire achtergrond bij de landmacht. Met zijn brede en open blik bevelen wij 
Maarten aan voor plaats 21.  
 
 


