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In opdracht van het bestuur PvdA gewest Gelderland heeft de commissie kandidaatstelling 

Waterschap Rivierenland gesprekken gevoerd met de kandidaten die zich verkiesbaar hebben 

gesteld voor het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland. 

 

De commissie bestond uit: 

 

- Jos Penninx (voorzitter) 

- Sem Krepel (secretaris) 

- Max van Leeuwen 

- Joke van Roosmalen 

 

Op de oproep voor kandidaatstelling hebben zich 7 kandidaten en 9 lijstduwers gemeld. Met de 

lijstduwers is telefonisch contact geweest. 

 

Bij de beoordeling van de kandidaten is gekeken naar de profielschets, motivatie, politieke 

bestuurservaring en -profilering, visie op en kennis van de werkzaamheden van een waterschap. 

Daarnaast hebben we de ambitie van het bestuur om te zoeken naar volksvertegenwoordigers laten 

meewegen.  

 

Bij het opstellen van de lijstvolgorde hebben we waar mogelijk gestreefd naar diversiteit. We 

hebben geen rekening kunnen houden met man-vrouwverdeling, omdat zich helaas geen 

vrouwelijke kandidaten hebben gemeld. Op basis hiervan zijn we tot de volgende lijstvolgorde 

gekomen: 

 

- NR. 1   Henk van ’t Pad (Leerdam)   

Henk heeft als zittend lid veel ervaring in het algemeen bestuur van het Waterschap 

Rivierenland. Hij is een ervaren PvdA volksvertegenwoordiger en is er op gericht op de 

burgers te betrekken bij de thema’s van het waterschap. Hij heeft een relevant netwerk en   

wordt door meerdere partijgenoten gezien als potentiële lijstrekker. De commissie draagt 

hem graag voor als fractievoorzitter en lijsttrekker. 

 

- NR. 2   Jean Buskens (Nijmegen) 

Jean heeft ervaring met de werkzaamheden van  het waterschap. In zijn dagelijkse werk 

heeft hij te maken met de samenwerking met en tussen besturen. Hierin zoekt hij naar de 

gemeenschappelijkheid en verbinding. Hij heeft ervaring met het organiseren van dialogen 

tussen en met belangengroepen. Jean brengt vernieuwing en verbinding mee. 

  

- NR. 3   Henryi Peren (Bemmel/gemeente Lingewaard) 

Henri heeft  veel politieke en bestuurlijke ervaring.  We zien in hem een  netwerker en een 

sterke  volksvertegenwoordiger. Als lokale politicus heeft hij ervaring en deskundigheid 

opgebouwd op de  domeinen ruimtelijke ordening en financiën. Henri  is een politicus die 

zich goed kan bewegen rond zowel oppositie als coalitie. Hij is gericht op samenwerking en 

heeft inzicht in de politiek strategische dynamiek. 

 



  

- NR. 4   Henk Diependaal (Zaltbommel) 

Henk is een inhoudelijk gedreven kandidaat die zich graag inzet voor het waterschap. Als 

zittend lid is hij goed op de hoogte van de werkzaamheden van het waterschap en de actuele 

ontwikkelingen. Hij brengt deskundigheid en  technische expertise in. Henk is goed 

inzetbaar op specialistische portefeuillles. 

 

- NR. 5   Hawar Mouhiddine (Papendrecht) 

Hawar heeft hart voor de partij en is in wat hij doet zeer gedreven. Hij heeft  ervaring 

opgedaan in de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger en is zeer maatschappelijk 

betrokken. Hij is enthousiast en ambitieus in wat hij doet en is een ware man van het volk. 

Hij is gemotiveerd om zijn kwaliteiten in te zetten voor het bestuur van het waterschap. Wij 

zien in hem iemand die de verbinding zoekt met onze leden en expertise inbrengt op het 

terrein van communicatie waaronder sociale media. Wij zien bij hem ook kwaliteiten als  

campagnevoerder.  

 

- NR. 6 Cor van den Berg  (Asperen ) 

Cor is al geruime tijd een actief en betrokken gewestelijk bestuurslid. Hij is een 

vakbondsman en ervaren onderhandelaar. Hij is een betrokken volksvertegenwoordiger.  

Cor is als bestuurslid en contactpersoon van een van de waterschappen goed op de hoogte 

van de werkzaamheden van het waterschap.  

 

- NR. 7 Mirza van der Does de Bye (Beesd) 

Mirza is gemotiveerd voor een functie in het bestuur van het waterschap. Hij is ambitieus en 

gedreven en wil  zich graag in  zetten om de burger meer te betrekken bij  het waterschap. 

 

Nr 8: Sem Krepel  Culemborg 

Nr 9: Max van Leeuwen Nijmegen 

Nr 10:  Corry van Rhee Tiel 

Nr 11:  Jean Eigenman Culemborg         

Nr 12:  Joke van Roosmalen Huissen/ Lingewaard  

Nr 13:  Catrijn Haubrich   Deil 

Nr 14: Maaike Baggerman Buren 

Nr 15:  Marlies van Hulsentop-van der Linden  Nijmegen 

Nr 16: Gerard Nieuwenhuis Kesteren 
 

 

 

 

 

 

 


