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Ontwerplijst PvdA voor de waterschapsverkiezingen 2015 in Zeeland 
 
Aan:   De afdelingssecretarissen 
 De gewestelijke afgevaardigden 
  
Van:  Het gewestelijk bestuur 
 
19 november 2014 
 
Betreft:  Concept PvdA kandidatenlijst voor de verkiezingen van provinciale staten 
 
Partijgenoten, 
 
Hieronder treffen jullie het  advies aan van de kandidaatstellingscommissie en de ontwerp 
PvdA lijst aan voor de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap Scheldestromen. 
Het gewestelijk bestuur heeft het op haar vergadering van 12 november 2014 besloten het 
advies van de lijstcommissie ongewijzigd over te nemen. 

 
 
De kandidaatstellingscommissie bestond uit: 

 Nico Oskam    voorzitter 

 Marjan de Koster  lid 

 Jan van Seters lid 

 Willem Sanderse lid gewestelijk bestuur 
            
 
Uitgangspunten 
 
De kandidaatstellingscommissie heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Het fractieprofiel en de criteria voor samenstelling van de fractie.  

 Gerekend wordt op het behalen van twee zetels (en gehoopt op drie). 

 De fractie zal bestaan uit de bij de verkiezingen gekozen leden en twee of drie 
opvolgers die de functie zullen hebben van burgercommissielid  in het waterschap 
(fractie van 5 of 6 personen). 

 
Advies gewestelijk bestuur 
 
Het gewestelijk bestuur heeft voortgangsgesprekken gevoerd met de zittende leden van 
de waterschapsfractie en de twee fractievolgers. Op basis hiervan is aan de commissie 
het volgende advies meegegeven: 

 Wilma Brouwer : een van harte positief advies voor de functie van lijsttrekker 
     en kandidaat DB-lid 

 Paul Weemaes : een van harte positief advies; door zijn kennis van financiën  
                                    heeft hij gezag binnen de Algemene Vergadering (AV) 

 Maarten Rossen  : een van harte positief advies; veel waardering voor zijn  
     constructieve opstelling; is PR-man van de fractie en  
     verbindende schakel met de Statenfractie; potentie om uit te 
     groeien tot DB-lid 

 Ellen van der Wal : maakt plaats voor een nieuwe kandidaat; een positief advies 
     mocht onverhoopt beroep op haar gedaan moeten worden.  
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Aangemelde kandidaten 
 
Bij het gewestelijk bestuur hebben zich 9 kandidaten aangemeld inclusief bereidverklaring. 
In alfabetische volgorde: 

 Wilma Brouwer   (62)  Goes 

 Bayram Erbisim   (35) Terneuzen 

 Tom Lievense   (24) Westkapelle 

 Francois Lindenberg  (41) Kruiningen 

 Kris Reijnierse   (26) Middelburg 

 Maarten Rossen   (38) Vlissingen 

 Gerard van der Wal  (59) Kats 

 Paul Weemaes   (58) Hulst 

 Koos Weijdt    (50) Sint-Annaland 
  
Met elk van hen heeft de commissie een gesprek gevoerd in de eerste helft van oktober. 
 
Overwegingen 
 

 De commissie heeft het advies van het gewestelijk bestuur bij haar overwegingen 
betrokken, maar is in de eerste plaats uitgegaan van haar eigen inzichten en 
bevindingen tijdens de gehouden gesprekken, om zo ook recht te doen aan de 
overige kandidaten.   

 Bij een zo kleine fractie van twee PvdA'ers in de AV (kernfractie) weegt effectiviteit, 
ervaring en opgebouwd gezag binnen de AV zwaar. Voor inwerken en ervaring 
opdoen is in de kernfractie feitelijk geen tijd en plaats. Dat zou moeten geschieden 
in de uitoefening van de functie van fractievolger.  

 Er zijn drie kandidaten die voldoen aan het criterium van ervaring, goed 
functioneren en gezag binnen het waterschap. De top-drie ligt daarom voor hen in 
het verschiet, tenzij één of meer van de overige kandidaten een zo verrassende 
presentatie, beeld en inhoud laten zien, dat daar toch twijfel over ontstaat. Dat 
laatste is niet het geval gebleken.  

 Rolt er dan toch weer dezelfde volgorde als vier jaar geleden uit voor de top-drie? 
Het antwoord van de commissie is JA.  

 Alle seinen staan voor Wilma Brouwer op groen om weer lijsttrekker en tevens 
beoogd DB-lid te worden: een uitstekend AV-lid die het gedachtegoed van de PvdA 
uitstekend presenteert, gezaghebbend, kennis en ervaring op waterschapsgebied 
en last but not least een vrouw in een door mannen gedomineerd bestuursorgaan.     

 Dan de andere twee: Paul Weemaes en Maarten Rossen. Paul met meer 
bestuurlijke ervaring (22 jaar wethouder in Hulst), gezaghebbend binnen het 
waterschap (voorzitter commissie financiën), pragmatisch en zakelijk, hetgeen goed 
aansluit bij de waterschapscultuur. Maarten met ruim voldoende ervaring binnen het 
waterschap, meer ideologisch en politiserend, daarbij zich echter wel bewust van 
de context van het waterschapsbestuur (niet té wild) en de noodzaak coalities te 
sluiten. Alles tezamen nemend kiest de commissie voor Paul Weemaes op plaats 2, 
omdat hij een uitstekende zittende vertegenwoordiger van de PvdA binnen het 
waterschap is, en niet onbelangrijk, vanwege regionale spreiding. Paul komt uit 
Zeeuws-Vlaanderen en het is nu eenmaal zo dat kiezers zich sterk laten leiden door 
de vraag of een kandidaat uit hun streek komt. De gewestelijke vergadering heeft 
niet voor niets 'regionale spreiding' als belangrijk criterium opgenomen in het 
fractieprofiel. Paul is overigens niet in voor deelname aan het DB van het 
waterschap.   
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 Het voorgaande betekent dat Maarten Rossen dan op plaats 3 komt. 
De commissie beseft dat het uitkomen op dezelfde volgorde als 4 jaar geleden niet 
getuigt van vernieuwing. Verandering en vernieuwing moet echter een functie 
hebben (toegevoegde kwaliteit, verjonging, continuïteit op lange termijn). De 
commissie geeft voorrang aan continuïteit en kwaliteit voor de eerstkomende vier 
jaar en kiest niet voor vernieuwing om de vernieuwing. Met de voorgestelde 
fractievolgers zijn er overigens goede waarborgen voor de continuïteit in de 
bestuursperiode na vier jaar.         

 Voor de vierde plaats opteert de commissie voor een jong persoon en kiest daarbij 
voor Tom Lievense (24 jaar). Sinds maart 2014 volgt hij de waterschapsfractie met 
veel interesse. Inhoudelijk is Tom goed op de hoogte van het werk van het 
waterschap: hij heeft in 2013 de opleiding watermanagement aan de Hogeschool 
Zeeland afgerond. Naast kennis van zaken is hij enthousiast en gemotiveerd om 
met de PvdA-fractie binnen het waterschap mee te draaien en zo ervaring op te 
doen. 

 Voor de plaatsen 5 t/m 9 zijn (in alfabetische volgorde) dan nog beschikbaar: 
Bayram Erbisim, François Lindenberg, Kris Reijnierse, Gerard van der Wal en Koos 
Weijdt.  
Bayram Erbisim is zittend Statenlid en ambieert een nieuwe termijn daarvoor. Het 
Statenlidmaatschap heeft zijn voorkeur en de commissie is ervan uitgegaan dat hij 
op een verkiesbare plaats op de lijst voor Provinciale Staten zal terechtkomen. Om 
die reden heeft de commissie hem geplaatst op 6, direct volgend op het laatste 
potentiële fractielid (fractie + volgers). 

 Op deze plaats (5) heeft de commissie François Lindenberg geplaatst.  
Er bestaat natuurlijk geen standaard PvdA-lid maar François wijkt daar in elk geval 
van af. Hij is boer, maar zijn opvattingen wijken af van die men veelal in deze kring 
tegenkomt als het om het waterschap gaat. François zal dan ook zeker geen 
verlengstuk van het agrarisch front zijn. Hij onderschrijft het PvdA-programma en 
legt nadruk op positie en belang van ingezetenen. 'Uit de klei getrokken' past 
François goed in de cultuur van het waterschap en kan zo zeker gehoor krijgen voor 
het PvdA-geluid. François heeft 5 jaar in de gemeenteraad gezeten, was 8 jaar 
vicevoorzitter van het gewestelijk PvdA-bestuur, zat in het landelijk partijbestuur  en 
maakte deel uit van de PvdA-commissie waterschapshervormingen.     

 Zoals hierboven al aangegeven komt Bayram Erbisim op plaats 6. 
Bayram is sterk gefocust op rechtstreeks contact met de kiezer. De beste manier 
om de PvdA-boodschap over te brengen op de inwoners en soms mensen 
behulpzaam te kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld bij het aanvragen van kwijtschelding 
van heffingen. Hij heeft een flinke achterban in de kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, 
in het bijzonder onder de Turkse gemeenschap. Zijn bouwkundige achtergrond ziet 
hij als een pre voor het functioneren binnen het waterschap. 

 Mede uit oogpunt van spreiding van mannen en vrouwen op de lijst heeft de 
commissie Kris Reijnierse plaats 7 toegedeeld. Kris is jong (26 jr), enthousiast, 
energiek en leergierig. Zij wil zich inzetten voor fundamentele zaken in onze 
maatschappij en de taken van het waterschap horen daar bij. Kris heeft vanuit haar 
studie de nodige debatervaring en heeft daar veel lol in. Ze heeft de studie 
maatschappelijk werk en dienstverlening aan de HZ afgerond en ziet in Zeeland 
haar toekomst. Het waterschap zegt haar nog weinig, maar ze wil er graag ervaring 
over opdoen. Kris is volger van de raadsfractie van de PvdA in Middelburg.      

 Op plaats 8 heeft de commissie Gerard van der Wal geplaatst.  
Gerard heeft een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Hij is 
beroepsmatig in tal van functies werkzaam geweest (o.a. vakbondsbestuurder) en 
in zijn vrije tijd actief in vele organisaties, waaronder de PvdA. Een 
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vertegenwoordigende functie namens de PvdA heeft hij nimmer vervuld en hij vindt 
het daarvoor tijd worden. Heeft beroepsmatig wel eens met het waterschap te 
maken gehad, maar het waterschap is hem niet zeer nabij. Speerpunt voor hem zou 
zijn meer accent op sociale aspecten bij aanbestedingen door het waterschap 
(percentage mensen met beperking die daarbij minimaal ingeschakeld zouden 
moeten worden). De verwachting van de commissie is dat Gerard met zijn brede 
ervaring zich snel in de waterschapsmaterie zou kunnen inwerken en zich een 
goede positie in de AV zou kunnen verwerven.    

 Koos Weijdt komt daarmee op plaats 9. 
Koos is dit jaar lid en actief geworden binnen de PvdA. Hij is vele jaren 
beleidsambtenaar bij de gemeente Bergen op Zoom geweest en daar onlangs om 
hem moverende redenen mee gestopt. Hij wil graag de betrokkenheid bij het 
politiek bestuur behouden en is zodoende actief geworden binnen de PvdA. 
Koos heeft flinke ambities om politiek aan de weg te timmeren en gaat op voor 
zowel de lijst voor PS als het waterschap. Als organisatie is het waterschap hem 
weinig bekend en zou hij zich flink moeten inwerken. Er moet zijns inziens meer 
tegenwicht in het waterschap komen vanuit het maatschappelijk belang (niet alleen 
een zaak voor techneuten). De commissie acht een hoge plaats van Koos op de lijst 
nu nog niet aan de orde. Ervaring opdoen in de zijlijn van politieke fracties lijkt in dit 
stadium eerder aan de orde.  

 
De ontwerplijst 
 
De ontwerplijst van de kandidaatstellingscommissie waterschapsverkiezingen ziet er op 
grond van het voorgaande aldus uit: 
 
1. Wilma Brouwer      Goes   62 
2. Paul Weemaes   Hulst   58 
3. Maarten Rossen   Vlissingen  38 
4. Tom Lievense  Westkapelle  24 
5. Francois Lindenberg Kruiningen  41 
6. Bayram Erbisim   Terneuzen  35 
7. Kris Reijnierse   Middelburg  26 
8. Gerard van der Wal Kats   59 
9. Koos Weijdt   Sint-Annaland 50 
 
        
Tot slot 
 
De commissie heeft de gesprekken als plezierig ervaren en is eensgezind tot de 
gepresenteerde volgorde gekomen. 
 
De commissie gaat er vanuit dat door het gewestelijk bestuur nog kandidaten aan de li jst 
zullen worden toegevoegd die niet verkiesbaar zijn, maar regionaal voldoende bekendheid 
genieten, om de lijst te kunnen ondersteunen.   
 
 
06-11-2014 
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Het gewestelijk bestuur stelt voor de volgende namen als lijstduwers toe te voegen: 
 
10. Nellie de Bont  Middelburg  57 
11. Adrie Oosterling  Sluis   73 
12. Hans Riel   Wemeldinge  64 
13. Hubert Uitterhoeve  Heinkenszand 65 
14. Jan Bostelaar  Westkapelle  65 
15. Aty Harwijne   Middelburg  63 
16. Piet Polderman  Burgh Haamstede 60 
17. Wouter van Zandbrink Aagtekerke  56 
18. John Lilipaly   Middelburg  71 
19. Ismail Laghmiri  Vlissingen  20 
20. Ellen van der Wal  Sint Maartensdijk 60 
 
 
 
 
 
 
 


