
 

 

 

Van: Adviescommissie kandidaatstelling Hoogheemraad Stichtse Rijnlanden 

Aan: Bestuur PvdA Gewest Utrecht 

 

Betreft: Advies samenstelling ontwerpkieslijst Waterschapsverkiezing, Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden 2015 

Datum: 18-11-2014 

 

 

Geachte Heer Kordes, beste Erwin, 

 

 

Door de gewestelijke vergadering van de PvdA Gewest Utrecht is op voordracht van het 

gewestelijk bestuur een adviescommissie ingesteld ten behoeve van de 

kandidaatstellingsprocedure voor het bestuur voor het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden voor de verkiezingen van maart 2015. De commissie bestaat uit Dursun Kilic 

(voorzitter), Jeroen Weck (secretaris), Riet van der Nat en Erica van Alfen. 

 

Bij de commissie hebben zich, via de secretaris van het gewestbestuur, 10 kandidaten gemeld 

die geïnteresseerd waren om op de lijst van de PvdA aan de verkiezingen deel te nemen. De 

commissie constateert, dat de aangemelde kandidaten niet de gewenste afspiegeling vormden 

van de samenleving. Zo waren er onder meer geen vrouwelijke kandidaten, weinig kandidaten 

van nieuwe Nederlanders en relatief weinig jongeren. De commissie betreurt dit en roept het 

bestuur op om in de komende periode en bij de volgende verkiezingen over vier jaar specifiek 

aandacht te besteden aan de werving van vrouwen en nieuwe Nederlanders als jongeren opdat 

er een lijst samengesteld kan worden die meer diversiteit kent.   

 

In het algemeen was de commissie te spreken over de kwaliteit van de kandidaten. De 

commissie heeft er voor gekozen iedereen die schriftelijk zijn belangstelling kenbaar heeft 

gemaakt, uit te nodigen voor een gesprek. Uiteindelijk zijn er gesprekken gevoerd met 9 

kandidaten. Eén kandidaat had zijn kandidatuur nog voor de gespreksronde teruggetrokken.  

 

De gesprekken hebben op 1 november 2014 plaatsgevonden. Voor de gesprekken heeft de 

commissie zich opgedeeld in 2 groepen van ieder twee personen. Er is één keer gebruik 

gemaakt van de aangekondigde mogelijkheid om kandidaten op te roepen voor een tweede 

gesprek, dit gesprek heeft telefonisch plaatsgevonden tussen de voorzitter ende betreffende 

kandidaat.   
 

Er waren vier kandidaten die zowel interesse hadden in een plek op de Waterschapslijst als de 

lijst voor de Provinciale Staten. Als gevolg van deze dubbele interesse heeft één kandidaat 

zich na het gesprek met de kandidaatstellingscommissie teruggetrokken als kandidaat voor het 

waterschap. Een andere kandidaat heeft zich teruggetrokken en gaat eerst actief aan de slag 

om de benodigde politieke en partijervaring op te doen binnen de afdeling en wellicht het 

gewest. Gezien het geringe aantal geplaatste kandidaten adviseert de commissie de ontwerp 

kieslijst aan te vullen met lijstduwers die het waterschap een warm hart toedragen, waarbij het 

bestuur zoekt naar meer  diversiteit en naar regionale spreiding van de lijstduwers. 

 
 

 



 

 

Bij de selectie waren de profielen van de bestuursleden en de opdracht aan de commissie, 

zoals vastgesteld door de gewestelijke vergadering, leidend. Tegen de achtergrond van het 

opgestelde profiel van het bestuur heeft in de afweging van de commissie bij het adviseren 

van de lijst de volgende aspecten een belangrijke rol gespeeld: 

- Vernieuwing en continuïteit, 

- Verfrissende ideeën inzake de politiek van het waterschap, 

- Actief zijn geweest binnen de PvdA en daarmee bewijsbare partij binding, 

- Politiek gevoel hebben en in staat zijn dit te vertalen naar ideeën, specifiek op het 

gebied van het waterschap, 

- Samenstelling van het toekomstige team bij een aantal verschillende mogelijke 

verkiezingsuitslagen en 

- Leeftijdsopbouw 

  

Met betrekking tot het bepalen van de kandidaat-lijsttrekker was de commissie gesteld voor 

een keuze uit meerdere geschikte kandidaten die te kennen hadden gegeven voor deze rol 

beschikbaar te zijn; een luxe uitdaging. De commissie was verheugd over de kwaliteit van de 

kandidaten die zich aanboden voor het lijsttrekkerschap. Bij de keuze zijn alle overwegingen 

die hierboven zijn genoemd, aan de orde geweest. Het argument van de brede politieke 

ervaring heeft de doorslag gegeven voor het voorstel dat er nu ligt. De commissie heeft 

gekozen voor een bekend gezicht als lijsttrekker; dit geeft de PvdA de kans om zich goed te 

profileren in de campagne en helder haar standpunten te verwoorden.  

 

Op 25 november 2014 is de ontwerpkieslijst aangeboden aan en besproken met het 

gewestbestuur. De beoogd lijsttrekker voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn plaats op de lijst 

geaccepteerd, en heeft ook kennis kunnen nemen van de conceptkieslijst. Zijn advies heeft hij 

uitgebracht aan het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris van de adviescommissie. 

Alle kandidaten zijn op de dagen erna geïnformeerd door het gewest bestuur over hun 

plaatsing op de ontwerpkieslijst. De adviescommissie zal niet meer betrokken worden bij een 

eventuele aanvulling van de lijst, dit gebeurt op het gezag van het gewest bestuur in overleg 

met de beoogd lijsttrekker.  

 

Er is geen alfabetische lijst opgesteld (lijst van niet geplaatste), omdat er geen kandidaten 

waren voor deze lijst.  

Onderstaand treft u ons advies over de ontwerpkieslijst in de bijlage treft u een nadere 

onderbouwing aan: 

 

1. Jan Reerink (lijstrekker) 

2. Frans van Bork  

3. Constantijn Jansen op de Haar  

4. Aloys van Spaandonk 

5. Johan Steen          

6. Hugo Mutsaers    

7. Dick Kaas   

 

Namens de adviescommissie kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezing voor het 

Hoogheemraad Stichtse Rijnlanden van 2015,  

 

 

Dursun Kilic 

Voorzitter 



 

 

Toelichting op het advies:  

 

1. Jan Reerink 

Leeftijd    

Woonplaats  

Beroep              

Opleiding 

Nevenfuncties     

Politieke ervaring 

 

 

 

Aandachtsveld 

65 

Zeist 

vóór zijn pensioen werkzaam in het justitieveld 

Bestuurs- en strafrecht, Groningen 

Voorzitter CLB-waternetwerk, toezichthouder in de welzijnssector 

Lid Algemeen bestuur HDSR (2009-heden), Lid programma commissie 

WS 2015 en 2008, Lid Provinciale Staten Utrecht (2003-2007), voorzitter 

PvdA afdeling Zeist (2001-2002), gemeenteraad Maastricht (1990-1995) 

en meer. 

Stedelijk water, duurzaamheid en cultuur-historie 

Jan heeft zich het afgelopen jaar zichtbaar en met tomeloos energie en inzet gewerkt aan 

zowel de verbeteringen binnen het waterschap als de verankering van de waterschappen 

binnen de vereniging. Hij heeft zijn sporen verdiend zowel als bestuurder bij het 

hoogheemraadschap en als oprichter/voorzitter van het CLB waternetwerk. Zijn 

vastberadenheid en vakkennis worden alom gewaardeerd. Jan borgt de continuïteit uit het 

verleden en heeft meer dan genoeg te bieden voor de toekomst en dat maakt Jan een geschikte 

lijsttrekker voor de PvdA. Hij heeft vele functies in de partij bekleed en schreef het boek 

“Over de rooie”, de geschiedenis van 100 jaar sociaal-democratie in Limburg. 

Jan heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor het algemeen bestuur van het waterschap en 

zou een mogelijke rol voor de PvdA in het dagelijkse bestuur willen overlaten aan (jongere) 

toekomstige talenten. 

 

 

2. Frans van Bork 

Leeftijd     

Woonplaats 

Beroep              

Opleiding  

Nevenfuncties     

 

 

 

Politieke ervaring 

 

Aandachtsveld 

61 

Woerden 

Bestuursadviseur EU zaken, gemeente Den Haag 

Politicologie, VU 

Oa. Schouwmeester Waterschap HDSR; Activiteitencommissie van 

Stichtse Hollandse Historische Vereniging, Lid bestuur Stichting Kasteel 

van Woerden, Lid redactiecommissie Grenswater, geschiedenis van het 

Groot-Waterschap van Woerden 1226-1995. 

Voorzitter PvdA Woerden (1987-1994), bestuur PvdA Gewest Utrecht 

(1994-2000), Lid AB waterschap HDSR (1995-1998) 

Wateroverlast, dijkverbetering, veenweidegebied 

Frans verenigt strategisch, maatschappelijk, organisatorisch en bestuurlijk ervaring in één 

persoon. Zijn betrokkenheid en kennis van het waterschap, alsmede zijn presentatie, bevlogen 

stijl en sociaal democratische inslag maken hem een geschikt voor een goede positie op de 

lijst. 

Frans is in het verleden lid geweest van het Algemeen bestuur van het waterschap en is 

sindsdien actief betrokken gebleven in het waterschap, oa bij het schouwen. Daarnaast heeft 

Frans verschillende functies bekleed binnen de historische vereniging. Frans  is een 

natuurliefhebber en gebiedskenner van het Groene Hart en heeft het belang van het Groene 

Hart op sociaal democratische aspecten weten te vertolken. Frans is overtuigend in zijn 

argumentatie. Door zijn werk als bestuursadviseur in Den Haag is hij ook goed ingevoerd in 

het reilen en zeilen van het politieke bedrijf.   

 



 

 

 

 

3. Constantijn Jansen op de Haar  

Leeftijd  

Woonplaats    

Beroep              

Opleiding 

Nevenfuncties     

Politieke ervaring 

 

 

Aandachtsveld 

31 

Utrecht 

Projectleider, Stadsregio Amsterdam 

Geschiedenis en staatinrichting, lerarenopleiding 

nvt 

Gemeente raadslid Utrecht (2006-2010), Lid programmacommissie WS 

2015, Lid JS bestuur (2004-2005), Lid bestuur PvdA afdeling Utrecht 

(2002-2004) 

Ruimtelijke ordening en waterbeheer 

Constantijn is een jonge bevlogen talentvolle politicus. Met zijn ervaring uit de Utrechtse 

gemeenteraad, zijn sterke sociaaldemocratische inslag en zijn ideeën kan ook hij de 

sociaaldemocratische waarden bij het waterdomein inbrengen.  

Mocht de PvdA in de gelegenheid komen om een afvaardiging in het dagelijks bestuur van het 

Hoogheemraad te mogen te leveren, dan zal Constantijn daar een geschikte kandidaat voor 

zijn met zijn analytische vermogen, zijn (werk)ervaring en zijn sociaaldemocratische 

gedrevenheid.  

 

 

4. Aloys van Spaandonk 

Leeftijd     

Woonplaats 

Beroep              

Opleiding 

Nevenfuncties     

Politieke ervaring 

 

Aandachtsveld 

64 

Doorn 

Transitie manager 

Sociale academie 

Niet bekend 

1986-2004 raadslid gemeente Doorn, 2004-2006 wethouder gemeente 

Doorn, 2006-2014 raadslid gemeente Utrechtse Heuvelrug.  

RO, Stedelijk gebied  

Aloys heeft een ruime ervaring als gemeentebestuurder. Als wethouder van de gemeente 

Doorn heeft hij de samenwerking tussen de gemeente en waterschap ervaren. Met deze 

ervaring in het achterhoofd wil hij de verbinding leggen tussen het waterschappen en de 

gemeentes.    

 

 

5. Johan Steen 

Leeftijd 

Woonplaats 

Beroep  

Opleiding 

Nevenfuncties  

 

Politieke ervaring 

Aandachtsveld 

57 

Nieuwegein 

ICT-coördinator, Prago 

Bedrijfskunde, NOVI Utrecht 

Stadsgids Utrecht, coördinator Gilde van Utrecht, Buurtbemiddelaar in 

Nieuwegein (vanaf 2010) 

Voorzitter PvdA afdeling Nieuwegein (2013-heden) 

Waterbeleid en waterveiligheid 

Johan is al geruime tijd lid van de PvdA en sinds enkele jaren actief in het verenigingsbestuur 

van de afdeling Nieuwegein. Johan is enthousiast en op uitvoering gericht. Zijn kracht ligt in 

het organiseren van zaken.  

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Hugo Mutsaers 

Leeftijd     

Woonplaats 

Beroep              

Opleiding 

Nevenfuncties     

Politieke ervaring 

Aandachtsveld 

60 

Hollandsche Rading  

Zelfstandig/freelance adviseur 

Sociologie, planning en beleid, Universiteit Utrecht 

Zorginnovatieplatform (2009-heden) 

Gemeenteraadslid Groenlinks/PvdA De Bilt (2008-2010),  

Landschap, stedenbouw en verkeer 

Hugo heeft een brede interesse voor de politiek en zo ook voor de impact van de 

waterschappen op de omgeving en de cultuurhistorische waarde ervan. Hugo wil zich 

zodoende inzetten voor het behoud van deze aspecten en wil zijn politieke ervaring daarvoor 

inzetten.  

 

 

7. Dick Kaas 

Leeftijd 

Woonplaats 

Beroep  

Opleiding 

Nevenfuncties  

 

Politieke ervaring 

 

 

Aandachtsveld 

67 

Odijk 

met pensioen/ZZP-er ICT gebied 

Wetenschappelijk Rekenaar-B 

Voorzitter VvE Smalland in Loosdrecht, Voorzitter Sportplatform 

Bunnink 

Voorzitter programmacommissie WS 2015, Wethouder gemeente Bunnik 

(2002-2005), Fractievoorzitter PvdA Bunnik (1998-2002), voorzitter 

PvdA afdeling Bunnik (1990-1996) 

Waterbeleid 

Dick is als voorzitter van de programmacommissie een duidelijke voorstander voor de 

waterschappen en ziet een uitdaging in het politiek maken van deze bestuurslaag. Zo wil Dick 

zich inzetten voor meer betrokkenheid in inspraak van de burger.  

 

 

 


