
Advieslijst van de lijstsamenstellingscommissie PvdA 

Waterschap Scheldestromen 

 

De commissie bestond uit: Amanda van Hertum, Jan Oudesluis, Eric Lameijn en Paul Weemaes. 

De commissie heeft drie bijeenkomsten gehouden: Oriënterende bespreking in het bijzijn van de 

heer Henk Leunk, namens het Gewestelijk Bestuur en twee besprekingen waarbij de eerste avond 

een gesprek is gevoerd met 4 kandidaten en de tweede avond met drie kandidaten. Tijdens de 

procedure trok zich één van de kandidaten terug. 

De gesprekken hebben plaatsgevonden in Terminus te Goes en hebben ongeveer 30 minuten 

geduurd, waarbij alle commissieleden de gewenste vragen hebben ingebracht. 

We hebben ons gericht op het behalen van minimaal twee zetels in het waterschap, waarbij we dus 

uitgaan van twee leden voor de AV en drie leden voor de verschillende commissies. Deze laatste 

kunnen ook bemenst worden door plaatsvervangende leden. 

Als commissie zijn we uitgegaan van twee zetels in het waterschap en de vertegenwoordiging van 

drie leden in de adviescommissies. De kandidaten op plaats drie tot en met vijf kunnen deze 

bemannen en nummer zes en zeven kunnen als plaatsvervangend lid optreden. Deze 

functiesamenstelling is uitgangspunt voor de samenstelling van de lijst. 

De Advieslijst: 

1. Maarten Rossen: 

Maarten is de uitgelezen kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het waterschap. Hij is zeer 

deskundig en heeft vele jaren ervaring binnen het waterschap. Maarten heeft veel contacten 

binnen de provincie en heeft veel landelijke contacten. Inhoudelijk is Maarten zeer sterk in 

het naar voren brengen van de PvdA standpunten in het waterschap. 

Maarten is goed in woord en geschrift en kan het lijsttrekkerschap prima karakter en inhoud 

geven. Een jonge man als lijsttrekker zal de PvdA ook goed doen. 

2. Kris Reijnierse: 

Kris heeft nu drie jaar ervaring binnen het waterschap en voelt zich er volledig thuis. Kris 

heeft getoond dat zij veel capaciteiten heeft om de PvdA in de algemene vergadering naar 

voren te brengen, dit mede door haar overtuigingskracht. Hiermee is zij een prima aanvulling 

op het werk van Maarten. 

Zowel Kris als Maarten spitsen zich op Waterkeringen en Wegen en Waterkwaliteit.  

 

 

 



 

3. Ron de Kort: 

 

Ron heeft veel ervaring als politicus binnen de gemeente Hulst en de provincie. Zijn 

enthousiasme en zijn wens om hard voor het waterschap te werken en de regionale 

spreiding over Zeeland levert Ron de derde plaats op de lijst. 

 

Ron kan de fractie voorzien van voldoende financiële kennis ook al kan Ron zich zeker ook 

inhoudelijk richten op Waterkeringen en Wegen en Waterkwaliteit.  

 

4. Tom Lievense: 

Tom is al vele jaren bij het waterschap betrokken en heeft veel inhoudelijke kennis. Hij is een 

bestuurder op hoofdlijnen en pakt kleine zaken ook op.  

Door zijn functie als gemeenteraadslid van Veere is deze niet verkiesbare plaats het meest 

haalbare voor Tom. Zij kennis en ervaring kan behouden blijven voor de fractie. 

 

5. Kees Knuit: 

Kees heeft veel ervaring als wethouder en zijn functies binnen de fractie van de gemeente 

Reimerswaal. Hij is zeker welkom als fractieondersteuner van onze waterschapsfractie. Zijn 

vele contacten binnen de gemeente kunnen een prima bijdrage leveren. 

6. Dieuwke Louwrink: 

 

Dieuwke heeft eveneens veel ervaring als wethouder van de gemeente Reimerswaal. Zij is 

ook financieel goed onderlegd en dit kan een duidelijke bijdrage leveren binnen de fractie. 
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