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Advies-kandidatenlijst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 

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 iets 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 één 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. Wim van Heemst  
(man, 62 jaar, Rotterdam) 
 

 

Wim is inhoudelijk en procesmatig een 
sterke lijsttrekker met een grote uitstraling 
naar de kiezer. Wim is nu lid van de fractie. 
Als fractielid heeft hij een paar grote 
speerpunten steeds op agenda weten te 
houden. Daarmee heeft hij het waterschap 
meer politiek profiel gegeven. Ook buiten 
verkiezingstijd werkt hij aan de campagne. 
Zijn inhoudelijke motivatie is 
duurzaamheid, de ‘nieuwe sociale kwestie’. 
Hij is erg geïnteresseerd in bredere 
samenwerking binnen de PvdA, is aanwezig 
bij bewonersavonden die hij niet alleen aan 
ambtenaren wil overlaten, hanteert een 
open bestuursstijl en is gericht op 
samenwerking met andere partijen om 
resultaten te bereiken (zoals rond paalrot 
en blauwalg). 
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2. Arjen Hazelebach  
(man, 66 jaar, Nieuwerkerk) 
 

 
 

 
 

Arjen is nu fractievolger, stopt daar veel 
energie in, en wil graag lid worden van de 
fractie. Hij werkt goed samen met huidig 
fractielid Wim van Heemst. Zijn motivatie: 
duurzaamheid bevorderen en 
klimaatadaptatie realiseren. Hij wil het 
politieke karakter van de waterschappen 
versterken want de keuzes die gemaakt 
moeten worden, zijn niet technisch. Hij 
loopt niet weg voor moeilijke vragen en 
gaat ‘naar buiten’ om steun te verwerven. 
Zijn inhoudelijke en procesmatige kennis 
zijn allebei op orde. Hij is een prima 
kandidaat met zijn opgebouwde ervaring 
binnen het waterschap, maar ook als 
wethouder gemeente Zuidplas. 

 
 

3. Anneke Heinecke 
(vrouw, 65 jaar, Rotterdam) 

 

Anneke is lid van de PvdA-fractie in het 
waterschap Schieland en de 
Krimpenerwaard. Ze heeft een groot 
netwerk en veel kennis opgebouwd. Ze is 
een gedreven en enthousiaste kandidaat 
die een goed contact legt met de kiezer, 
maar tegelijkertijd thuis is in de wereld van 
het waterschap. Haar kennis opgedaan bij 
Rijkswaterstaat op het gebied van 
civieltechnische werken is belangrijk 
evenals haar communicatieve kwaliteiten. 
Met die kennis wil zij zich in blijven zetten 
voor het waterschapsbestuur. Daar ligt 
haar ambitie. Met thema’s als bevorderen 
van duurzaamheid, belasting heffen naar 
draagkracht en verbeteren van 
omgevingsmanagement. Anneke zal de rol 
van de PvdA in het bestuur versterken met 
behulp van haar opgebouwde netwerk. 
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4. Gerjo Goudriaan  
(vrouw, 57 jaar, Ammerstol) 
 

 

Gerjo is een ervaren gemeenteraadslid. Uit 
de Krimpenerwaard kent ze de noodzaak 
van een robuuster peilbeheer. Vanuit 
waterbeheer bezien vindt ze het eigenlijk 
niet slim om in de regio een groot aantal 
nieuwe woningen te bouwen, maar veel 
mensen zijn hier nu eenmaal van 
afhankelijk. Zo geeft ze kritisch invulling 
aan de PvdA-insteek in het waterschap. 
Communicatie en vertrouwen vanuit het 
hoogheemraadschap is voor haar een groot 
verbeterpunt. Die communicatie staat voor 
haar ook centraal naar de kiezer toe, 
waarbij ze social media niet schuwt. In de 
gemeenteraad is ze met 
voorkeursstemmen gekozen. Gerjo kan nóg 
verder groeien in de materiekennis van het 
waterschap, waarbij haar kennis, politieke 
ervaring en communicatieve kracht al 
meteen ten goede komt van de fractie. 
 

 
5. Wim van der Boor  
(man, 66 jaar, Rotterdam) 

 

 

 
Wim is als ervaren OR-lid en manager 
iemand die vanuit zijn bestuurlijke ervaring 
veel kan bijdragen aan de fractie. Hij is 
actief in de natuur- en milieueducatie en 
daardoor geïnteresseerd geraakt in het 
waterschap. Actief betrokken zijn geeft 
hem de mogelijkheid te groeien in de 
inhoudelijke kant van het waterschap. Wim 
wil onder andere steenvrije tuinen 
realiseren en weet mensen mee te krijgen 
door ze op te zoeken. Hij heeft een 
activistisch profiel maar is ook voorstander 
van gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
 

6. Helmut Beckhuis  
(man, 68 jaar, Zoetermeer) 

 
 

Helmut is een ervaren gemeenteraadslid 
(1993-2001). In deze periode is hij ook vijf 
jaar fractievoorzitter geweest. Hij heeft niet 
alleen interesse in het waterschap, maar 
ook tijd om met zijn bestuurlijke ervaring te 
investeren in de fractie. Hij zal zich de 
komende jaren verder ontwikkelen op de 
inhoud van het waterschapsbestuur. Als 
oud-journalist kan hij goed bijdragen aan 
het minder abstract maken van het 
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waterschap. Belangenafweging is een 
centraal begrip voor hem. 

7. Will de Haan  
(man, 70 jaar, Ammerstol) 
 

 

Will stelt ‘vertrouwen’ centraal in zijn 
politiek handelen: vertrouwen in de 
veiligheid, vertrouwen in de infrastructuur 
en vertrouwen in de kwaliteit van de 
drinkwaterbronnen. Ook communiceren 
vindt hij heel belangrijk waarbij hij de 
betekenis van social media benadrukt. Hij 
wil eerlijk laten zien dat het werk van het 
waterschap geld kost. Hij heeft kortstondig 
meerdere rollen vervuld voor de PvdA. 
Als actievoerder is hij in staat kiezers te 
mobiliseren, maar precieze (technische) 
kennis van de waterschappen heeft hij nog 
niet. Die gaat hij vanuit betrokkenheid en 
met inzet opbouwen. 
 
 

8. Ercan Ulu  
(man, 56 jaar, Rotterdam) 
 

 

Ercan heeft ‘alles met water’ en is door een 
cursus gemotiveerd geraakt om zich in te 
zetten in het bestuur van het waterschap. 
Hij is vrijwilliger bij het Rode Kruis en wil 
dat de lasten meer bij ondernemers dan bij 
(kleine) inwoners terecht komen. Hij wil 
contact met inwoners houden door hen te 
laten zien dat kwijtscheldingsmogelijkheid 
bestaat van de waterschapsbelasting. Zijn 
inhoudelijke en procesmatige kennis moet 
de komende jaren nog groeien. Met zijn 
inzet om betrokken te zijn in het 
waterschap moet dat lukken. 
 

 
9. Jan Hendrik Stam  
(man, 67 jaar, Krimpen aan 
den IJssel) 
 

 
 

 
Jan Hendrik is ervaren als 
ondernemingsraadslid, vakbondskaderlid 
en lid van de Adviesraad Sociaal Domein in 
de gemeente Krimpen aan den IJssel. Hij is 
ervaren in het ondernemings- en openbaar 
bestuur. We zijn blij dat Jan Hendrik zijn 
ervaring ter beschikking stelt van het 
waterschap en bereid is als ondersteuner 
van de lijst mee te doen aan de 
verkiezingen.  
 
 
 
 



 5 

 
10. Rob Beek  
(man, 64 jaar, Rotterdam) 
 

 Rob is voorzitter van de commissie 
kandidaatstelling Waterschappen. Hij is 
gemeentesecretaris van Westvoorne. 
Binnen de PvdA heeft hij zich op vele 
terreinen ingezet. Hij was vicevoorzitter 
afdelingsbestuur Rotterdam, gewestelijk 
afgevaardigde, congresafgevaardigde en 
een groot aantal jaren lid en voorzitter van 
het presidium van de partij. Hij spreekt met 
de plaatsing zijn vertrouwen uit in de lijst. 
 

 
11. Boudewijn Bruil 
(man, 73 jaar, Capelle aan 
den IJssel) 
 

  
Boudewijn is nu fractievoorzitter in het 
waterschap Schieland en geniet als zodanig 
de nodige bekendheid. Sinds 1990 maakt 
hij deel uit van het algemeen bestuur van 
het waterschap. Hij maakt plaats voor 
opvolging en nieuw talent. Tegelijk wil hij 
zijn kennis ter beschikking stellen. Naast 
het waterschap heeft Boudewijn veel 
ervaring opgedaan in tal van andere 
besturen. Wij zijn blij dat Boudewijn bereid 
is de lijst een extra ‘boost’ te geven door 
zijn naam daar als lijstduwer aan te 
verbinden. 
 
 
 

Alfabetische lijst 

a. Ron Hillebrand (man, 57 jaar, Rotterdam) 

 

 


