Korte cv’s van de kandidaat gedeputeerden Provincie Utrecht

Huib van Essen (GroenLinks)
Huib van Essen (49 jaar) is geboren in Utrecht en opgegroeid in het Gelderse Dieren. Na afronding
van zijn studie technische natuurkunde in Enschede, werkte hij 7 jaar bij KPN. Hij was hier onder
meer leidinggevende van een uitvoerende afdeling op het gebied van kabels en leidingen: letterlijk
en figuurlijk met de voeten in de klei. In 2002 maakte hij de overstap naar het beleidsadviesbureau
CE Delft waar hij leiding gaf aan de afdeling verkeer & vervoer en ook zelf bedrijven,
milieuorganisaties, de Europese Commissie, Ministeries en andere overheden, adviseerde over
duurzaamheid en mobiliteit. Sinds 2015 is Huib Statenlid in Utrecht voor GroenLinks. Hij was
lijsttrekker voor zijn partij bij de afgelopen Statenverkiezingen. Huib is zeer gemotiveerd om met het
nieuwe college bij te dragen aan gezonde toekomst voor de provincie Utrecht.

Hanke Bruins Slot (CDA)
Hanke Bruins Slot (41) woont meer dan de helft van haar leven in Utrecht. Na haar studies staats- en
bestuursrecht en recht, bestuur en management is zij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gaan werken. Zij heeft zich onder meer met de dualisering van het
provinciebestuur beziggehouden. Daarna is zij aan de Koninklijke Militaire Academie de
officiersopleiding voor de artillerie gaan volgen. Als pelotonscommandant pantserhouwitser is zij in
2008 op uitzending naar Uruzgan, Afghanistan, geweest. In 2010 werd zij Tweede Kamerlid voor het
CDA. Zij hield zich sinds de laatste verkiezingen bezig met Defensie, sport (inclusief vrijwilligers)
en medisch-ethisch vraagstukken. Hanke woont samen. In haar vrije tijd sport zij graag, voornamelijk
hardlopen. Het lijkt haar geweldig om voor de inwoners van de provincie Utrecht aan de slag te gaan.
Van groot belang is dat Utrecht een provincie blijft waar het goed wonen, werken en leven is. Daar
wil zij in samenwerking met anderen graag een bijdrage aan leveren.

Robert Strijk (D66)
Robert Strijk is 54 jaar en woont op dit moment nog in Leiden. Tot pakweg zijn 40ste heeft hij in het
bedrijfsleven gewerkt met een oorspronkelijk financiële achtergrond. Van 2010 tot en met 2018 was
hij wethouder in de gemeente Leiden, o.a. voor financiën en economie, maar ook voor mobiliteit,
cultuur en regionale samenwerking. Op de beoogde dag van zijn benoeming als gedeputeerde stopt
(gepland) zijn waarnemend burgemeesterschap in Zwijndrecht. Robert hoopt zo snel mogelijk te
verhuizen naar de Provincie Utrecht en maakt in een persoonlijk gesprek graag snel nader kennis met
u. Dan kan hij ook wat meer over zichzelf vertellen. Hij kijkt uit naar de samenwerking met zijn
collegae en u in deze prachtige en dynamische provincie.

Rob van Muilekom (PvdA)
Bijna 25 jaar woont Rob van Muilekom (60) in de architectonisch mooie wijk Kattenbroek in
Amersfoort. Rob studeerde Milieuhygiëne in Wageningen en is daarna direct aan de slag gegaan bij
adviesbureau TAUW uit Deventer. De aanpak van de bodemverontreiniging in Nederland stond
centraal. In deze sector heeft hij in de jaren '90 ook gewerkt bij de provincie Utrecht. Het
gebiedsgericht werken is toen ook in de steigers gezet. De laatste 20 jaar heeft Rob gewerkt als
organisatieadviseur, eerst bij BMC en sinds 2011 als ZZP’er. Hij heeft gewerkt voor gemeenten als
Scheemda en Amsterdam, voor provincies als Limburg en Groningen en regionale
samenwerkingsverbanden en rijksorganisaties als Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied. Rob is
een teamspeler die graag het voortouw neemt om teams sterker te maken en samen te komen tot
aansprekende prestaties.
Rob woont samen met Liesbeth in Amersfoort en zijn 3 kinderen zijn het huis uit en aan de studie.
Sporten en het genieten van aantrekkelijke steden en bijzondere landschappen zijn zijn grootste
hobby's.
Zijn ambitie is de provincie Utrecht prettiger en aantrekkelijker te maken voor alle Utrechters
ongeacht de dikte van de beurs.
Arne Schaddelee (ChristenUnie)
De 39-jarige Arne Schaddelee werd geboren in Leiden, groeide op in Harmelen in het Groene Hart en
woont sinds 2003 in Houten. Arne is getrouwd en vader van 4 kinderen. Hij begon zijn loopbaan als
juridisch medewerker bij de gemeente Nieuwegein, werkte daarna als commissiegriffier bij de
provincie Zuid-Holland en later als communicatiemanager bij de christelijke vakorganisatie RMU. In
2016 begon hij een eigen communicatiebureau, de gele kamer.
In 2011 werd hij Statenlid voor de ChristenUnie, in 2012 fractievoorzitter en in 2015 en 2019 was hij
lijsttrekker voor zijn partij in de provincie Utrecht.
De komende jaren wil Arne graag vol overtuiging en energie zijn bijdrage leveren aan het nieuwe
provinciebestuur. Daarbij ziet hij uit naar een open samenwerking met inwoners, gemeenten,
maatschappelijke organisaties, Provinciale Staten en ambtenaren.

