
Kandidatenlijst voor HHNK 

1. Marjan Leijen, Warmenhuizen. Geb. jr. 1963   

Marjan is met inachtneming  van ons advies inmiddels door het GB voorgedragen als 

lijsttrekker. Marjan heeft in de afgelopen periode aangetoond met visie een goede 

inbreng te kunnen leveren, samen met het team waar zij als fractievoorzitter leiding aan 

geeft. Zij geeft blijk van inzicht in de belangrijke thema’s die nu en in de nabije toekomst 

spelen en is ook heel goed in staat aan te geven waarom het waard is om voor de 

waterschappen naar de stembus te gaan. Zij zoekt verbinding met andere partijen, gericht 

op het gebruik maken van nieuwe inzichten. Marjan is ook heel goed in staat om te 

schakelen tussen de lagen die er in onze partij zijn: landelijk, provinciaal en lokaal. 

Mogelijke DB-lidmaatschap: Marjan is hiervoor beschikbaar. Zeker wanneer andere 

portefeuilles dan de projectportefeuille in beeld komen.  

2. Kees Stam, Heemkerk. Geb. jr. 1958  

Kees was de afgelopen periode als DB-lid van het waterschap verantwoordelijk voor een 

aantal grote projecten zoals die rond de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de 

Markermeerdijk. Hij spreekt met groot enthousiasme over deze projecten, maar ook over 

een project dat eraan komt: de waterstoffabriek bij Tata. Kees gaat ervan uit dat met 

name projecten als deze veel progressieve mensen moeten aanspreken. Juist omdat 

dergelijke projecten bij uitstek antwoorden geven op de vragen voor de toekomst. De 

ambitie van Kees is om nog een periode als DB-lid door te willen gaan en daarmee gebruik 

te maken van de credits die hij met de invulling van zijn projectenportefeuille heeft 

opgebouwd. 

3. Fijko van der Laan, Anna Paulowna. Geb. jr. 1952 

Fijko heeft naast en na zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine als raadslid, wethouder en 

sinds 2015 als lid van het AB van HHNK, naast zijn bestuurlijke ervaring, een goed gevoel 

opgebouwd voor politieke kansen en mogelijkheden. In het gesprek bleek Fijko met veel 

esprit en enthousiast zijn kandidatuur toe te lichten. Fijko heeft goed  inzicht in de 

keuzes en dilemma’s die er spelen en hij blijkt heel goed  in staat dit om deze te delen 

met mensen die daar minder in zijn ingevoerd. Fijko ziet ook kansen om meer te halen uit 

de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen.  

Fijko wil ziet zich graag nog een periode als lid van het AB. Een DB-lidmaatschap is niet 

direct zijn ambitie.   

 

4. Piet Oudega, Koog aan de Zaan. Geb. jr. 1948 

Piet is een goed voorbeeld van het feit dat leeftijd en enthousiasme om zich voor de 

publieke zaak in te zetten geen tegenstelling vormen. Piet heeft veel relevante ervaring, 

binnen waterschappen, gemeente en provincie. Met die ervaring heeft Piet zijn 

opvolgersrol de afgelopen periode breed ingevuld. Hij wil graag een duidelijke politieke 

opstelling combineren met het smeden van coalities op inhoud. Daarnaast ziet hij voor 

zich de taak om nog een slag te maken in de communicatie.  

 

5. Elbert Volkers, Wieringen. Geb. jr. 1947 

Elbert is vanaf 1990 actief voor de PvdA als raadslid en wethouder van Wieringen en later 

afdelingsvoorzitter en raadslid in Hollands Kroon. Hij wil graag, door het voeren van een 

goede campagne, ervoor zorgen dat we stemmen trekken. Daarbij gebruik makend van 

zijn regionale bekendheid. Het kost Elbert geen moeite om de actuele thema’s te 

benoemen. Hij wil vooral gebruik gaan maken van de a.s. Omgevingswet om te 

waarborgen dat burgers bij opgaven van de waterschappen worden betrokken.  

6. Cornelis Bellis, Zaandam. Geb. jr. 1946 

Cornelis is een zeer ervaren vertegenwoordiger van de PvdA. Daarnaast heeft hij veel werk 

verricht vooral voor de vakbeweging. Cornelis vindt gewoon dat er voldoende kandidaten 

moeten zijn vanuit onze partij voor de waterschappen en hij wil zich graag daarvoor 

inzetten. Hij bezit over de bestuurlijke ervaring om dit waar te maken.  

 

7. Hudson Louis, Heerhugowaard. Geb. jr. 1974 



Hudson is sinds 2009 lid van de gemeenteraad van Heerhugowaard. Vanaf 2014 is hij dat 

voor de PvdA. Hij heeft een sterk financieel profiel. Dit combineert hij met een stevige 

ambitie om ook op andere niveaus de PvdA te mogen vertegenwoordigen. Zo heeft hij 

zich ook gekandideerd voor PS. Hudson wil zich hierin verder ontwikkelen. Vanaf deze 

plaats op de lijst kan hij daarvoor een goede gelegenheid creëren.  

 

 

 

 

  



Kandidatenlijst voor AGV 

 

1. Egbert de Vries, Amsterdam. Geb. jr. 1969 

Egbert de Vries is op grond van ons advies inmiddels door het GB voorgedragen als 

kandidaat-lijsttrekker. Egbert is een natuurlijke netwerker die je op relevante plekken 

tegenkomt. Hij beschikt over het vereiste brede inzicht in de vraagstukken die spelen 

in en rond de waterschappen. Van Egbert mag verwacht worden dat hij de belangrijke 

kwesties die spelen politiek weet te maken. Maar ook dat hij coalities tot stand 

brengt.  Egbert is goed in staat om met een helder verhaal neer te zetten waarom 

stemmen zin heeft, ook voor waterschapsbesturen. Egbert heeft goede contacten, 

landelijk, provinciaal en lokaal en zal hiervan beslist gebruik maken. 

Egbert wil op dit moment nog geen uitspraak doen over een mogelijke DB-rol voor 

hem. Wanneer onverhoopt een dergelijke rol aan de orde zou komen wil hij op dat 

moment een goede afweging maken.  

 

2. Bea de Buisonjé, Amsterdam. Geb. jr. 1953 

Bea heeft een interessante combinatie in haar profiel: hydroloog en 

communicatiedeskundige. Uit het gesprek werd duidelijk dat Bea zich vast kan bijten 

in een onderwerp en daar toch anderen uiteindelijk in mee kan krijgen. Zij benadrukt 

dat de PvdA de enige partij is die een brede blik heeft op de verbinding van water met 

andere belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals erfgoed en biodiversiteit. Dat we 

verder moeten kijken dan “functie volgt peil”: zoals het ontwikkelen van nieuwe 

perspectieven voor de agrariërs.  

Bea laat zaken als DB-lidmaatschap en fractievoorzitterschap graag aan anderen over. 

Zij wil zich concentreren op inhoud.  

 

3. Simon Deurloo, Amsterdam. Geb. jr. 1970 

Simon combineert een eigen bedrijf met opeenvolgende functies voor de PvdA. Op dit 

moment is Simon voorzitter van de PvdA Amsterdam Oost. De kracht die we zien in 

Simon is het betrekken van mensen bij het waterschap. Hoewel hij rustig tussen 

verkiezingen door in zijn stadsdeel een rondje ouderwets posterplakken doet 

verwachten wij dat Simon met name ook moderne ICT-toepassingen en -media weet in 

te zetten voor de campagne en voor het wekken van interesse voor de doelen van het 

waterschap. Zijn ervaringen met ledenpanels en regionale campagnes zijn hiervoor 

een goede basis.  

 

4. Gerjet Wisse, Kockengen. Geb. jr. 1947 

Gerjet maakt sinds februari 2018 deel uit van het AB van AGV en dat bevalt hem zeer. 

Hij woont op de rand van het werkgebied van AGV. Dit geeft ook inzicht in de 

handelwijze van een aangrenzend waterschap. Gerjet is zich heel goed bewust van de 

inzet van de media en ziet daarin ook een taak voor hem. Gerjet heeft naast zijn 

loopbaan ervaring als raadslid/wethouder/fractievoorzitter  voor de PvdA in 

Breukelen, later ook als fractievoorzitter in de gemeente Stichtse Vecht. 

Gerjet is, indien dit aan de orde komt, bereid een DB-lidmaatschap te overwegen.    

 

 

5. Paul Paulusma, Amsterdam. 1945 

Paul heeft naast diverse managementfuncties ervaring als AB-lid in het waterschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard. Verder heeft hij diverse andere functies voor de 

PvdA bekleed, zoals het wethouderschap voor de deelgemeente Prins Alexander in 

Rotterdam. Op dit moment is Paul lid van de stadsdeelcommissie Amsterdam Oost. 

Paul zoekt naar mogelijkheden om meerdere doelen met elkaar te koppelen: 

waterwerken, sluizen en erfgoed bijvoorbeeld.  

Paul opteert primair voor het AB-lidmaatschap, maar is, wanneer dit aan de orde zou 

komen, tot een DB-lidmaatschap bereid.  

 

6. Stephano Stoffel, Amsterdam. 1962 

Stephano is een enthousiaste kandidaat. Zeer gericht op het bouwen en onderhouden 

van netwerken. Hij profileert zich als burger gericht en als iemand die door goed 

overleg tot resultaat wil komen. Heeft veel contacten in de partij door, onder andere, 



zijn rol als fractiemedewerker in de afdeling Amsterdam Zuidoost en door het 

uitvoeren van diverse campagneactiviteiten.  

Stephano is zich via een cursus aan het verdiepen in de waterschappen. Stephano zou 

zich heel goed verder kunnen ontwikkelen voor een rol op de wat langere termijn. 

Bijvoorbeeld door het vervullen van de functie van steunfractielid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


