
Opdracht voor de adviescommissies kandidaatstelling 2019 
Provinciale Staten (PS) en Waterschappen (WS) 
 
 
De kandidaatstellingscommissie 
De kandidaatstellingscommissie voor de Provinciale Staten (PS) zal uit tien personen gaan 
bestaan. Voor de gesprekken met kandidaten zal de commissie zich opsplitsen in twee 
subcommissies, elk met een voorzitter, een secretaris en drie leden.  
Dit enerzijds om voldoende continuïteit te kunnen bieden gedurende de korte periode waarin 
de gesprekken met de potentiële kandidaten moeten plaatsvinden, anderzijds omdat het 
aantal gesprekken te veel zou kunnen worden voor één commissie. 
Een van de twee voorzitters is tevens voorzitter van de commissie als geheel. 
 
Voor de Waterschappen wordt een omvang van vijf leden per Waterschap voldoende geacht 
omdat er vermoedelijk minder kandidaten zullen zijn dan voor de PS zijn en er dus ook 
minder tijdsbelasting is. Ook deze commissies hebben ieder een voorzitter, een secretaris en 
drie leden. 
 
De commissie kiest zelf een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een tweede 
secretaris uit haar midden. Het gewestelijk bestuur zal om praktische redenen een 
voordracht voor die functies aan de commissies doen. 
De commissie bepaalt zelf een werkwijze voor de indeling van de gesprekken.  
De verslagen van de functioneringsgesprekken in 2018 met zittende Staten- en 
Waterschapsleden worden beschikbaar gesteld aan de commissie. De commissie wordt 
geacht rekening te houden met de in die verslagen vastgelegde conclusies.  
De ontwerpkandidatenlijst wordt aangeboden aan het gewestelijk bestuur. 
 
Kandidaten PS en WS 
De commissie maakt een selectie uit de aangemelde kandidaten voor de PS respectievelijk 
het WS en stelt een concept-ontwerpkandidatenlijst op. 
De ontwerpkandidatenlijst wordt opgesteld op basis van de profielen die in juni 2018 door de 
gewestelijke ledenvergadering zijn vastgesteld. 
 
De kandidaat-lijsttrekker 
Nummer 1 van de ontwerpkandidatenlijst is de lijsttrekker. 

 
Kandidaat-gedeputeerden en kandidaat-heemraden 
Kandidaat-gedeputeerden en heemraden worden geplaatst op de kandidatenlijst op basis 
van het voor de functie geldende profiel, dat is vastgesteld door de gewestelijke vergadering. 
Zij krijgen de kwalificatie kandidaat-gedeputeerde of kandidaat-heemraad.  
Er wordt zo nodig bij de waterschapsverkiezingen een onderlinge rangorde vastgesteld.  
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Nadat de ontwerp kandidatenlijst is opgesteld, wordt aan de eerste tien kandidaten op de lijst 
voor PS en aan de eerste vijf kandidaten op de lijsten voor de Waterschappen Kandidaten 
gevraagd om een VOG te overleggen. 
Kandidaten zullen hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld.  
Voor wie financiële bezwaren heeft is een tegemoetkoming in de kosten van een VOG (€ 
41,35) mogelijk.  
In de tijdsplanning moet rekening worden gehouden met een aanvraagtijd voor VOG’s van 2 
weken. 
 
 
  



Eisen aan het advies 
Aan de kandidaatsstellingscommissies wordt niet alleen een advies-kandidatenlijst gevraagd, 
maar ook een motivering van de gekozen lijstvolgorde.  
Voorts wordt een presentatie van het uitgebrachte advies in de GLV verwacht. 
 
 
Bezetting van de commissies  
Voorgesteld wordt om te benoemen als leden van de kandidaatstellingscommissies: 
 
Provinciale Staten, commissie 1: 
John Kerstens, voorzitter 
Guus Krähe, 2e voorzitter 
Ingrid Wolsing 
Wopke Veenstra, secretaris 
Barbara Ulfman 
 
Provinciale Staten, commissie 2: 
Otwin van Dijk, voorzitter 
Eef van Ooijen, 2e voorzitter 
Wouter Kok, secretaris 
Berend Metz 
Mark Lauriks 
 
Waterschap Vallei en Veluwe 
Gerard Nieuwenhuis, voorzitter* 
Muus Groot, 2e voorzitter 
Dirk Westerhof, secretaris 
Jan Reerink, vertegenwoordiger gewest Utrecht  
vacature 
 
Waterschap Rijn en IJssel 
Fred Janssen, voorzitter* 
Marlies van Hulsentop 
Hella Wairata, secretaris 
Pearl van Neer 
vacature 
 
Waterschap Rivierenland 
Jos Penninx, voorzitter* 
Lily Jacobs 
Joke van Roosmalen 
Max van Leeuwen 
Sem Krepel 
 
 


