
1.   Asten, Henni, van   (v)   60    Dokkum
Voorheen actief op het terrein van arbeidsmarkt toeleiding. Actief voor de PvdA als raadslid, afdelingsvoorzitter, 
gewestelijk bestuurslid, Statenlid en fractievoorzitter in het Wetterskip. Waar waterveiligheid, schoon en voldoende water 
de komende jaren veel geld gaan kosten, maakt zij zich sterk voor een eerlijk belastingsysteem, waarbij de lasten niet 
onevenredig bij de mensen met een smalle beurs komen.

2.   Mulder, Henk   (m)   59   Leeuwarden
Directeur/secretaris gemeente Midden Groningen. Naast ambtelijke functies op het terrein van “Landelijk gebied” politiek 
actief geweest als fractievoorzitter Wetterskip en wethouder Almere. Onverkort pleitbezorger voor extra aandacht voor 
het kwetsbare en het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Beschikt over kennis en ervaring op 
het beleidsterrein, maar ziet zich vooral als volksvertegenwoordiger.

3.   Stolp, Annelies   (v)   59   Oosterwolde
Ecoloog/milieukundige, daarnaast coach/trainer Mindfulness. Actief binnen de partij als afdelingsvoorzitter en 
commissielid/opvolger in de raad(sfractie). Water is haar specialisme, o.a. op het gebied van waterbeheer, waterbeleid, 
veenweideproblematiek en ruimtelijke ordening. Wil in de politiek in brede zin actief zijn als fractielid, waterprofessional 
en partijlid.

4.   Admiraal, Remco   (m)   49   Dokkum
Concerncontroller/manager concerncontrol Súdwest Fryslân. In het verleden actief binnen de partij als Statenlid en nu 
twee termijnen als algemeen bestuurslid van het Wetterskip. Ziet het Wetterskip als uitvoeringsorgaan van het provinciaal 
beleid. Vindt het belangrijk dat vanwege de technische aard van het Wetterskip het essentieel is om niet te verzanden 
in diverse bestuurlijke overleggen maar concreet te blijven en te beoordelen wat onze kiezer voor belang heeft bij de 
plannen van het Wetterskip.

5.   Straten, Rolf, van der   (m)   51   Marsum
Ondernemer Kringloop activiteiten. Is op lokaal niveau binnen de PvdA actief. Ziet dat de functie water steeds 
belangrijker in de samenleving wordt. Dat geldt niet alleen voor droge voeten, maar ook om het milieu, biodiversiteit en 
landschapskwaliteit. Daarom is het een goede ontwikkeling dat de burger via politieke partijen bestuurlijke invloed op het 
waterschap hebben. Hij wil zich daar als vertegenwoordiger voor de PvdA graag voor inzetten.

6.   Deelen, Wietze, van   Midsland
7.   Visser, Jelle, de   Leeuwarden
8.   Balgobind, Harry   Drachten
9.   Hylkema, Siepie   Broeksterwâld
10.   Beek, Chris, van   Easterlittens
11.   Ottens, Wanda   Heerenveen
12.   Roeden-Hoekstra, Joukje, van   Gorredijk
13.   Eizema, Rinze   Burgum
14.   Zonneveld, Ilja   Schiermonnikoog
15.   Korthof, Henk   Boksum
16.   Trompetter, Cor   Noordwolde
17.   Kuiken, Hein   Harlingen
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