
Advies van de commissie kandidaatstelling verkiezingen 
Waterschap Vallei en Veluwe maart 2019 

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

Waterschap Vallei en Veluwe gesprekken gevoerd met de kandidaten die zich verkiesbaar hebben 

gesteld voor het algemeen bestuur van het waterschap. 

 

De commissie bestond uit: 

• Gerard Nieuwenhuis ( voorzitter) 

• Muus Groot  (lid) 

• Jan Reerink ( lid/ vertegenwoordiging uit Utrecht)  

• Dirk Westerhof  

• Hella Wairata ( secretaris) 

 

Op de oproep voor kandidaatstelling hebben zich 12 kandidaten.  Met 11 kandidaten hebben we 

een gesprek gevoerd; met kandidaat nr 12 heeft de voorzitter telefonisch contact gehad, in dit 

gesprek is overeengekomen de betreffende kandidaat als lijstduwer op de lijst op te nemen. 

Met de lijstduwers heeft de commissie geen gesprek gevoerd. 

 

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 laten meewegen de ambitie van het bestuur om te zoeken naar 

volksvertegenwoordigers. Tot slot hebben we geaccordeerde voorgangsverslagen van zittende 

bestuurders betrokken. 

 

Bij het opstellen van de lijstvolgorde hebben we rekening gehouden met man-vrouw verdeling, 

leeftijd en woonplaats. 

 

Op basis hiervan komen we tot onderstaande lijstvolgorde: 

 

Nr 1: Mathilde Maijijer Wageningen 
Mathilde is een overtuigd sociaal democraat en heeft een ruime ervaring in het werk als 

gemeenteraadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker en tweede vicevoorzitter gemeenteraad. 

Mathilde denkt in oplossingen en zoekt de verbinding met anderen om tot een oplossing te komen. 

Ze heeft oog voor de positie van kwetsbare burgers, denkt vanuit hun belang, maar houdt ook oog 

voor het algemeen belang. Heeft vanuit studie en werkervaring in waterprojecten in het buitenland 

relevante inhoudelijke kennis. Mathilde zoekt naar een nieuwe uitdaging en is erg gemotiveerd om 

voor onze partij een bijdrage te leveren aan het waterschap. Ze is nieuwsgierig, scherp en        

strategisch. Mathilde is bekend met de afspraken ten aanzien van het dubbelmandaat. 

De commissie ziet in Mathilde een goede lijsttrekker en fractievoorzitter en beveelt haar van harte 

aan op plek één van de lijst. 

 

Nr 2: Kees de Kruijf  Leusden 
Kees is een ervaren PvdA-politicus en PvdA-lid.  Kees is (nu nog) lid van PS Utrecht, 

plaatsvervangend voorzitter PS en voorzitter presidium. Als voorzitter van de 

vertrouwenscommissie is hij betrokken bij de benoeming van een nieuwe CvdK. In PS is hij 

woordvoerder ruimte, groen en water. 

Kees heeft een ruime bestuurlijke ervaring als bestuurslid en is lid van diverse raden van toezicht. 

Hij is overtuigd van het belang van de kwaliteit van landschap, natuur en ziet hierbij het water als 

leidend element. Graag wil hij als bestuurslid van V&V de PvdA prioriteiten aan de orde stellen en 

zich inzetten voor het realiseren van onze doelen in het waterschap. Kees gelooft in de 

samenwerking met politieke partijen, organisaties en natuurlijk met de burger. Kees beschikt over 

een relevant netwerk en brengt veel politieke/ bestuurlijke kennis en ervaring in. 

Wij zien in hem een goede kandidaat voor de nummer twee van onze lijst. 

 

 
 



Nr 3:  Liesbeth van Dijk Ede 
Liesbeth heeft zich laten zien als een zeer betrokken waterschapsbestuurder. Het afgelopen jaar is 

zij met voorkeursstemmen in het waterschapsbestuur gekozen. Liesbeth is erg zichtbaar geweest, 

ze is er veel op uitgetrokken, heeft met veel partijen en organisaties gesproken. Liesbeth heeft een 

relevant netwerk dat haar kandidatuur ondersteunt. 

Liesbeth is een teamplayer en wordt inhoudelijk gestuurd door haar visie op klimaat. Ze vraagt 

hierbij ook aandacht voor water in de stad. Ze zoekt naar verbinding met anderen, is geen 

vergadertijger, maar gaat er graag op uit en zoekt  de verbinding met de buitenwereld om die 

signalen te gebruiken voor haar werk in het waterschap. 

Liesbeth heeft haar eerste termijn als waterschapsbestuurder er op zitten en is zeer gemotiveerd 

voor een tweede termijn. De commissie meent dat zij met haar zichtbaarheid en toegankelijkheid 

een bijzonder belangrijke bijdrage levert aan het team van de PvdA-waterschapsbestuurders. 

Met overtuiging draagt de commissie Liesbeth voor op plaats drie. 

 

Nr 4: Tom Brands Apeldoorn 
Tom Brands heeft zijn sporen verdiend als voorzitter van de PvdA Apeldoorn. Tom is een verbinder 

en weet de Apeldoornse PvdA-ers te activeren. De tafel van 10 is een initiatief van Tom. Tom is 

pragmatisch ingesteld; hij zoekt de samenwerking aan de hand van concrete thema’s. Tom is een 

enthousiast hobbyvisser en is mede daarom geïnteresseerd in natuur en waterhuishouding. De 

commissie ziet in Tom een inhoudelijk gedreven creatieve kandidaat die belang hecht aan de 

communicatie met de burgers. Hij heeft kennis van nieuwe media en brengt daarnaast zijn jeugdig 

enthousiasme in. 

De commissie ziet  in Tom een prima kandidaat voor de vierde plaats. 

 

Nr 5: Siebren Buist  Heerde 
Siebren is iemand die altijd op zoek is naar verbeterpunten, met oog voor acceptatie haalbaarheid 

en strategie. Deze competenties heeft hij o.a. ingezet in de jaren dat hij als gemeenteraadslid 

actief deel nam aan de lokale politiek. 

Siebren heeft een sterk gevoel voor maatschappelijke ontwikkeling en rechtvaardigheid. Siebren 

wil een bijdrage leveren aan een socialer, duurzamer en groener waterschap. Hij hecht sterk aan 

een goede communicatie met zijn achterban en wil zich inzetten voor een betere verbinding met de 

lokale PvdA fracties. 

De commissie ziet in Siebren een ervaren politiek bestuurder met oog voor de sociaal democratie.  

 

Nr 6: Toon van Kessel  Twello 
Toon heeft  veel inhoudelijke  kennis en ervaring op het ‘waterdomein’.  

Hij is idealistisch en een visionair en zoekt  samenwerking en verbinding op inhoudelijke thema’s. 

 

Nr 7: Lineke van Bruggen  Amersfoort 
Lineke is een ervaren politiek bestuurder. Ze heeft ervaring als statenlid en als lid van het bestuur 

van een waterschap.  Ze is gemotiveerd en heeft passie voor het waterschap.  

 

Nr 8: Bert Veenstra  Hoogland 
 

 

 Nr 9: Harry de Jong Apeldoorn 
Harry is een ondernemende manager die van uitdaging houdt. Hij is een generalist en heeft een 

brede ervaring. Hij is een actief partijlid in de  lokale politiek.  

 

Nr 10: Karel de Krijger  Ede 
 
Nr 11: Johan Kruitthof  Apeldoorn 

 
Nr 12:  Marcus van den Brink  Eemnes 
 

Nr 13: Mark Eijbaard  Baarn 



 

Nr 14: Wills van der Steen  Woudenberg 
 

Nr 15: Wilco Bos  Harderwijk 
 
 

 

 


