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Advies-kandidatenlijst Hoogheemraadschap Delfland 

Waterschapsverkiezingen 2019 

Door de algemene ledenvergadering (ALV) is besloten om als PvdA deel te nemen aan de 

verkiezingen van de Waterschappen in maart 2019. Er is een profiel van de fractie vastgesteld en een 

commissie kandidaatstelling benoemd met de opdracht een voorstel te doen aan de ALV voor een 

kandidatenlijst. De commissie bestaat uit Rob Beek (voorzitter), Govard Slooters, Paul van Kruining, 

Dorien Kickert, Adri Kemps (vanuit PvdA Noord-Holland) en Thomas Bos (secretaris). 

 

Alle leden zijn per mail opgeroepen zich kandidaat te stellen. Over de vier waterschappen gerekend 

waren er veel kandidaten, voor een enkel waterschap wat minder. Om toch een grotere lijst te 

kunnen presenteren hebben we enkele partijleden gevraagd om als ondersteuner op de lijst te gaan 

staan. Ook de leden van de commissie hebben zich  daarvoor beschikbaar gesteld. 

 

Voor de commissie was de profielschets van de fractie het startpunt. Gelet op het aantal zetels van 

dit moment (drie zetels) en de verwachtingen ten aanzien van de uitslag van de verkiezingen is de 

inzet om binnen de eerste zes kandidaten een kandidaat voor het dagelijks bestuur te hebben en een 

of meer kandidaten die in potentie fractievoorzitter kunnen zijn. Daarnaast hebben wij de volgers op 

de lijst gevraagd of zij bereid zijn actief mee te doen in de fractie, zodat zij indien noodzakelijk 

kunnen instromen. 

 

Voorgestelde kandidaten 

 
1. Leon Hombergen 
(man, 49 jaar, Delft) 
 

 

Leon is een gedreven PvdA-
volksvertegenwoordiger. Als 
fractievoorzitter van de PvdA in Delfland 
toont hij zich een netwerker en een 
verbinder. Hij heeft visie, maar is tevens 
praktisch en resultaatgericht. Met volle 
overtuiging presenteren wij Leon als 
lijsttrekker. Hij heeft  de kwaliteit en de tijd 
om deel uit te gaan maken van het dagelijks 
bestuur van het waterschap. Met hem heeft 
de PvdA een sterke kandidaat. 

 
2. Elsbeth van 
Hijlckama-Vlieg 
(vrouw, 70 jaar, Den 
Haag) 
 

 

 

 
Elsbeth is secretaris van de huidige fractie. 
Zij barst van de energie en wil nog vier jaar 
het PvdA geluid in het waterschap inhoud 
geven. Zij vormt een goed duo met Leon en 
zal ook voor nieuwe fractieleden steun en 
toeverlaat zijn. Haar inzet is bij te dragen 
aan bestuurlijke efficiëntie en het 
democratisch gehalte van het waterschap. 
In het licht van de komende Omgevingswet 
ziet zij het belang én de noodzaak om de 
banden met de gemeenteraadsfracties van 
de PvdA aan te halen. 
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3. Lobke Zandstra 
(vrouw, 39 jaar, Den 
Haag) 

 

Lobke was twaalf jaar een zeer actief 
raadslid in Den Haag. Zij wil haar werk voor 
de PvdA graag een vervolg geven in het 
waterschap. Ze is uitgesproken, 
vasthoudend en vaardig in het debat. Lobke 
zal een duidelijk PvdA geluid inbrengen. 
Lobke heeft zich goed voorbereid en zal 
gedragen door motivatie en politieke 
ervaring ongetwijfeld goede resultaten 
boeken als vertegenwoordiger in de 
Verenigde Vergadering van Delfland. Met 
inzet heeft zij het Haags Klimaatpact voor 
elkaar gekregen in de gemeenteraad. Die 
ervaring om banden te smeden, 
bondgenoten te zoeken ook bij andere 
partijen om zodoende meerderheden te 
organiseren komt goed te pas om de nieuwe 
fractie gezicht en positie te geven. 
 

 
4. Peter Kiela  
(man, 60 jaar, Delft) 

 

 

 
Peter zijn kracht ligt in netwerken, 
processen organiseren, verbinden en 
vernieuwen. Als beleidscoördinator 
waterveiligheid bij het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu is hij inhoudelijk 
sterk op het gebied van de taakstelling van 
het waterschap. Water is er niet vanzelf. Er 
is zowel teveel als te weinig water. Daarom 
moet er ruimte zijn voor de rivier. De 
komende Omgevingswet is belangrijk om de 
banden met de gemeenteraadsfracties op 
inhoud aan te halen. Peter was acht jaar 
raadslid in Delft en heeft als voorzitter a.i. 
van het gewest Zuid Holland een breed 
netwerk binnen de partij. 
 

 
5. Paulien van der 
Hoeven  
(vrouw, 47 jaar, Den 
Haag) 

 

 

 
Paulien is  voorzitter van de afdeling Den 
Haag en beschikt over een breed netwerk 
binnen de PvdA en in de samenleving. Ze is 
gericht op samenwerking en toont sterke 
motivatie om te werken aan duurzaamheid. 
Paulien zal zich het werk van het 
waterschap snel eigen maken. Naast 
verbetering van de bedrijfsvoering in het 
waterschap, wil Paulien een minder 
technocratische toon in het debat. De 
menselijke maat moet meer voorop komen 
te staan. Zij staat voor een fractie met inzet, 
pit en contacten buiten het bestuur van het 
waterschap. Het waterschap moet dichter 
bij de mensen komen. 
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6. Bart Minnebo  
(man, 37 jaar, Den 
Haag) 
 

 

Als geboren Westfries was hij al vroeg 
geïnteresseerd in de waterbouwkundige 
geschiedenis. In zijn studie heeft hij 
praktijkopdrachten uitgevoerd bij 
waterschap Regge en Dinkel. Bart wil dat 
het waterschap zijn technocratische imago 
aflegt. Als sociaal democraat wil Bart zich 
inzetten om vanuit die inzet invulling te 
geven aan de werkwijze van het 
waterschap. Hij heeft de drive om zich 
verder te verdiepen in de nieuwe 
waterschapstaken en zo een goede inbreng 
te hebben binnen de fractie. 
 

 
7. Reinette Kiès 
(vrouw, 57 jaar, Den 
Haag) 

 

 

 
Reinette is een betrokken PvdA-lid. Ze was 
eerder raadslid en lid van het algemeen 
bestuur van waterschap Regge en Dinkel in 
het oosten van het land. Ze heeft ruime 
ervaring binnen diverse sectoren van de 
overheid. Haar inzet is bescherming tegen 
hoogwater, anticiperen op de gevolgen van 
de klimaatverandering en voorkomen van 
verdroging. Tegelijk mag grondeigendom en 
industrialisatie niet ten koste gaan van 
leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Zij 
zal vanuit die betrokkenheid en inhoudelijke 
drijfveren een goede inbreng leveren in de 
fractie. 
 

 
8. Pieter Boot  
(man, 63 jaar, Den 
Haag) 

 

 

 
Pieter Boot maakt als plaatsvervangend lid 
deel uit van de PvdA-fractie Delfland. Hij 
heeft een brede ervaring en gedegen kennis 
van de vraagstukken waar het waterschap 
voor staat. Pieter staat voor evenwicht 
tussen vernieuwing en behoud van het 
goede. Als econoom kan hij als geen ander 
een bijdrage leveren in het zoeken naar 
evenwicht tussen kostenbeperking, de 
noodzaak van lange termijn investeringen 
en het sociaaldemocratische uitgangspunt 
dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Hiervoor gaan is binnen het 
waterschap Delfland meer dan een 
uitdaging.  



 4 

9. Sef Teerink  
(man, 43 jaar, Den 
Haag) 

 

Sef heeft ruime ervaring op het gebied van 
ruimtelijke ordening. Hij heeft zich goed 
georiënteerd op het werk van de 
waterschappen. Zijn betrokkenheid bij de 
nieuwe fractie is meer dan waardevol. Juist 
vanuit zijn kennis en ervaring weet hij hoe 
belangrijk het is dat de waterschappen in de 
komende Omgevingswet hun rol aan de 
voorkant van het beleid uitoefenen. Om 
vanuit die betrokkenheid, ook met 
gemeenten, de waterschapstaken tijdig in te 
brengen. 
 

 
10. Sanne Tijmen van 
Osnabrugge  
(man, 42 jaar, Den 
Haag) 
 

 

 

 
Sanne liep in zijn jeugd elk weekend via de 
Bosjes van Poot naar de zee en stak dan het 
verversingskanaal over en passeerden het 
gemaal van het Hoogheemraadschap 
Delfland. Het is een begin van een blijvende 
interesse voor het water en het waterschap. 
Als sociaaldemocraat zet hij in op de 
uitdaging van de Climate Change. Juist de 
PvdA moet hier op doorpakken met 
aandacht voor de scheve belasting. Het zijn 
juist de armsten die de hoogste prijs betalen 
in deze majeure veranderingsoperatie. En 
dat moet aan de kaak worden gesteld. 
Sanne is een communicator en een 
netwerker. Hij heeft een sterke 
internationale oriëntatie. Vanuit die 
invalshoeken kan hij bijdragen om het 
waterschap uit zijn interne isolement te 
slepen. 
 

 
11. Heleen van Luijn 
(vrouw, 61 jaar, Den 
Haag) 

 

 

 
Heleen heeft rijke ervaring als onderzoeker. 
Ze heeft nog niet zo veel ervaring binnen 
het openbaar bestuur, maar heeft de 
kwaliteiten daar snel in te groeien. 
Natuurlijk, Heleen is analytisch ingesteld als 
het gaat om problemen en vraagstukken. 
Vanuit haar betrokkenheid zoekt zij naar 
creatieve oplossingen. Ze is strijdbaar in het 
debat, maar tegelijk in staat om de sfeer 
constructief te houden. De combinatie van 
deze eigenschappen maakt dat Heleen een 
heel goede bijdrage kan leveren in de wijze 
waarop de PvdA zich opstelt in het 
waterschap: strijdbaar en constructief.  
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12. Ton van Anraad 
(man, 67 jaar, Hoek 
van Holland) 

 

Ton is een zeer actief lid van de partij en 
heeft relevante ervaring in het openbaar 
bestuur. Hij was vele jaren lid van de 
deelgemeenteraad Hoek van Holland. Op dit 
moment is hij  fractievoorzitter in de 
gebiedscommissie (al mag dat zo niet 
worden genoemd). Hij was en is heel actief 
als kaderlid van de FNV. Zijn kennis van 
Hoek van Holland, ook waar het gaat om de 
waterbelangen, maakt dat hij staat voor een 
inhoudelijke inbreng. Als persoon roert hij 
zich, ook op activistische wijze. In het debat 
kan je niet om hem heen. Een gewaardeerd 
kandidaat op de lijst 

 
 
13. Paul van der 
Grinten  
(man, 71 jaar, Delft) 

 

 

 
 
Paul brengt kennis en ervaring in de 
ruimtelijke ordening, de stedenbouw en de 
architectuur in. Hij zet zich in voor een goed 
bestuur van de waterschappen. Zijn ervaring 
in raden van toezicht en het voorzitten van 
commissies voor welstand en monumenten 
of kwaliteitskamers brengt hij mee. Vanuit 
zijn kennis en ervaring kan hij goede 
bijdragen leveren om te komen tot de PvdA-
opstelling in het waterschap. 
 

 
14. Jaouad 
Khamkhami 
(man, 29 jaar, 
Nootdorp) 

  
Jaouad wil door plaats te nemen op de 
kandidatenlijst het belang van een goede 
PvdA inbreng in het waterschap 
onderstrepen als ondersteuner. 
 

 
15. Nico de Gier  
(man, 62 jaar, 
Westland) 
 

  
Nico wil de kandidatenlijst graag 
ondersteunen vanuit zijn positie als 
fractievoorzitter van de PvdA in de 
gemeenteraad van Westland. De gemeente 
Westland is en blijft met dominante 
aanwezigheid van de glastuinbouw een 
bijzonder gebied binnen Delfland. Nico is 
voor de commissie de aangewezen 
lijstduwer in Delfland. 

 

 

 


