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Geruchten over burgemeesterspost Maastricht zwellen aan 
’Van der Hoeven topfavoriet’ 
door Nico Fassotte en Björn Thimister 
 

De naam van voormalig minister Maria van der Hoeven zingt steeds nadrukkelijker rond om 
Onno Hoes op te volgen als burgemeester van Maastricht. De directeur van het 
Internationaal Energie Agentschap in Parijs wil bevestigen noch ontkennen dat ze in de race 
is voor het hoogste ambt van de Limburgse hoofdstad. 
Volgens Arno Korsten, honorair hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van 
Maastricht, is Van der Hoeven „torenhoog topfavoriet” voor de burgemeesterspost in 
Maastricht. „Met haar krijg je geen gedoe, ze maakt geen brokken. Bovendien heeft ze nog 
altijd een huis in Maastricht. Ze kent de stad heel goed, dat zoeken de Maastrichtenaren 
ook. Die zijn namelijk chauvinistisch. Daarnaast kan zij de verbindende moederrol, die Hoes 
niet voldoende heeft ingevuld, weer voortzetten.” 
Van der Hoeven (65) is sinds 2011 directeur van het Internationaal Energie Agentschap in 
Parijs. Daarvoor was ze minister van Onderwijs en Economische Zaken. Ook was ze vele jaren 
Kamerlid voor het CDA. Ze kent Maastricht op haar duimpje doordat ze er zeventien jaar 
gemeenteraadslid is geweest. Ze spreekt het Limburgse dialect en is uitdrukkelijk ’eine vaan 
us’, iets waar veel Maastrichtenaren grote waarde aan hechten. 
 
Het hoogste ambt van Maastricht zou voor de katholieke Maria van der Hoeven, sinds 2012 
weduwe, een mooie afsluiting zijn van een lange politieke carrière. Korsten: „Aan de nieuwe 
profielschets voor de nieuwe burgemeesterspost in Maastricht zijn twee dingen toegevoegd: 
talenkennis en ervaring met euregionale samenwerking. Die passen precies bij Van der 
Hoeven. Zij praat excellent Frans en heeft als voormalige minister goede contacten in Den 
Haag.” Ook Den Haag ziet in Van der Hoeven een ijzersterke kandidaat. „Ze heeft de stad ook 
nooit verloochend”, zegt een Haagse politieke insider uit Limburg. 
 
Ervaring 
„Ze is er altijd blijven komen en heeft er nooit op afgegeven als er iets aan de hand was. Ze 
past uitstekend in de profielschets die inmiddels is opgesteld door de gemeenteraad. Ze 
heeft de gevraagde internationale ervaring, spreekt haar talen en is onomstreden. Vooral 
dat laatste is nu ontzettend belangrijk in Maastricht, na met Hoes en Leers twee 
burgemeesters te hebben gehad die vanwege slepende toestanden voortijdig er de brui aan 
moesten geven. Haar enige echte nadeel is haar leeftijd. De pensioenleeftijd van een 
burgemeester is zeventig jaar.” 
Maastricht krijgt naar verwachting in mei een nieuwe burgemeester. Onno Hoes, in de 
problemen gekomen door affaires met toyboys, heeft gezegd op te stappen als er een 
nieuwe burgemeester is gevonden. 


