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Een rondje Montferland. Peter de Baat (53) trekt de eerste weken van zijn  
burgemeesterschap kriskras door zijn nieuwe gemeente. Langs verenigingen, 
instellingen, bedrijven en inwoners. Om handen te drukken, te horen wat de men-
sen verwachten van hun nieuwe burgemeester en om een gevoel te krijgen over zijn 
nieuwe werkomgeving. “Best intensief”, zo geeft hij toe, “maar vooral ook ontzettend 
leuk…”

Op 6 januari 2017 werd Peter de Baat geïnstalleerd als burgemeester van de  
gemeente Montferland. Hij volgde Ina Leppink-Schuitema op, die de keten na elf jaar 
inleverde. Peter de Baat heeft enorm veel zin in de nieuwe uitdaging. De eerste  
weken zitten er inmiddels op wanneer we hem en zijn partner Lida Nijgh bezoeken 
voor een wat uitgebreidere kennismaking. 

Welkom in Montferland!

Peter de Baat: “Dankjewel. Ik ben er trots op dat ik burgemeester van deze  
prachtige gemeente mag zijn. We zien een vitale gemeente met veel mooie natuur, 
bedrijvigheid, actieve verenigingen en genoeg uitdagingen.”

Wie is Peter de Baat?
“Ik ben geboren in Meppel, woonde jaren in Overijssel tot we met het gezin definitief 
naar Noord-Holland verhuisden. Mijn vader was gemeenteambtenaar. Als je in dat 
beroep carrière wilde maken, hoorde daar bij dat je op verschillende posten terecht-
kwam. Ik heb dan ook op verschillende plekken gewoond. In Diemen, Hippolytus-
hoef, Edam en Alkmaar. 
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Maar ook in Amsterdam, waar ik Rechten studeerde aan de Vrije Universiteit. Zelf ben 
ik mijn vader een beetje opgevolgd. Ik heb in de loop van de jaren diverse overheids-
functies vervuld. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werkte ik aan de  
organisatie van de overheid, bij de politie in het veiligheidsdomein en bij gemeenten 
op het gebied van ruimtelijke ordening. Daarnaast ben ik vanaf mijn studententijd 

Waarom wil iemand eigenlijk burgemeester worden?
“In deze rol kun je echt iets betekenen voor de samenle-
ving; voor mensen, verenigingen en ondernemers.  Dingen 
in gang zetten. Leiding geven aan processen. Verbindingen 
leggen. Montferland zocht een aanjager en zo zie ik mezelf 
ook. Ik wil ontwikkelingen verder op gang brengen. 

politiek actief. Het zit in mijn wezen kun je wel zeggen. 
Een stadsdeelraad in Amsterdam, Provinciale Staten van 
de provincie Noord-Holland, de gemeenteraad van Alk-
maar en wethouder in die stad. Mijn partij is de VVD. 
Maar dat vergeet je ook weer snel als je burgemeester 
wordt. Dan sta je boven de partijen. Ik heb ieder raads-
lid even lief.”

Hier gebeuren fantastische dingen, maar er is ook nog voldoende werk aan de winkel. 
Een voorbeeld? De vitaliteit van de kleine kernen staat onder druk. De raad heeft de 
contouren van een nieuwe aanpak omarmd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Als 
burgemeester zet ik me er voor in samen met de kernen tot verdere stappen te  
komen.” 

Hoe is het voor u mevrouw Nijgh? Hebt u hem de plannen om burgemeester 
te worden nog uit het hoofd proberen te praten?
Lida Nijgh: “Haha, dat hoefde ik niet te proberen. Als hij iets in zijn hoofd heeft  
zitten... Maar ik steun hem volledig. We hebben er ook veel over gesproken. Deze rol 
past bij Peter.”

 
 

Wat zijn de karaktereigenschappen van uw partner 
eigenlijk?
Lida Nijgh: “Optimistisch. Peter is een zonnige man. 
Intelligent, maar ook een beetje eigenwijs. Hij heeft veel 
energie en een hart voor zijn werk.”
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Meneer de Baat, wat wist u eigenlijk van de gemeente Montferland?
“Ik ben hier wel eens op vakantie geweest. Toen leerde ik de prachtige omgeving 
kennen. Maar nu kijk ik natuurlijk met andere ogen naar deze gemeente. Samen met 
Lida ben ik vorig jaar zomer - nog voor de sollicitatieprocedure van start ging - hier 
op bezoek geweest. Om Montferland te ontdekken. We hebben rondgekeken, met 
mensen gesproken en ook onbewust ervaringen opgedaan met de bevolking toen we 
op een grindpad met onze fiets ten val kwamen. We werden zo vriendelijk opgevan-
gen en geholpen… Wat een hartelijke inwoners heeft Montferland zeg!”

U heeft ook al de eerste carnavalspronkzittingen bezocht?
“Ja, ik heb daar veel waardering voor. Er zitten juweeltjes tussen. Wat er zoal over de 
nieuwe burgemeester wordt gezegd? Laten we het houden bij opmerkingen als ‘Baat 
het niet, schaadt het niet’. Heel leuk hoor! Ik kan humor zeer waarderen. Of ik het 
versta? Gelukkig ben ik als kind ook opgegroeid in Overijssel. Dat betekent dat ik het 
dialect hier redelijk kan verstaan. Het heeft wel iets van elkaar weg. Maar zelf spre-
ken is natuurlijk heel wat anders…. Overigens wil ik een burgemeester zijn die dicht 
bij de mensen staat. Daarom ben ik ook een Facebookpagina begonnen zodat ik een 
kijkje in de keuken van het burgemeesterschap kan geven. Ik wil een kind van mijn 
eigen tijd zijn. 

            Mijn pagina is te vinden via @burgemeesterpeterdebaat.”

U verhuist naar de gemeente Montferland?
Lida Nijgh: “Peter woont inmiddels in Didam. En de kinderen en ik zijn hier regel-
matig. Wij hebben een samengesteld gezin met twee kinderen, onze dochter Anda 
(10) en zoon Daniël (17). Anda maakt dit schooljaar af op de basisschool in Alkmaar 
en komt dan met mij naar Montferland. Daniël doet VWO-examen en gaat volgend 
schooljaar studeren in Amsterdam. Of Anda vrijwillig meegaat? Het is voor een kind 
op die leeftijd niet eenvoudig om te verhuizen. Maar met een mooie trampoline kom 
je een eind….haha.” 

Jullie wonen nu in het voormalige Pius Klooster in Didam? 
Peter de Baat: “Daar zijn we tijdelijk neergestreken in onze zoektocht naar een  
definitieve woning. Het bevalt ons op deze karakteristieke plek prima.”

“Trots om burgemeester van 
de gemeente Montferland  

te mogen zijn”



En er staat deze zomer nog iets moois te  gebeuren? 
Peter de Baat: “Dat klopt. Deze gemeente kent als leus ‘Trouwen in Montferland’. 
Daar willen Lida en ik graag invulling aan geven. Haha Wij gaan op 2 juni trouwen! 
Op kasteel Huis Bergh. Een prachtig decor.”
Lida Nijgh: “Ik vind het mooi dat we in deze prachtige gemeente elkaar het jawoord 
geven. We kijken er naar uit!”

Gaan we u als ‘eerste vrouw’ vaak zien naast uw toekomstige echtgenoot?
Lida Nijgh: “Klinkt leuk… ik wil Peter graag ondersteunen en kennis maken met de 
mensen in Montferland. Dus de mensen zullen mij veel zien. Daarbij moet ik wel  
zeggen dat het zomaar kan zijn dat ik iemand de ene dag een hand geef en hem of 
haar de volgende dag niet meer zo snel herken. Dat heeft niets met de mensen te 
maken, maar ik heb een gezichtsbeperking. Ik zie nog maar tien tot vijftien procent. 
Dat heb je niet zo snel in de gaten als je me aankijkt. Tijdens een van de  
pronkzittingen werden wij op het podium gevraagd. Hand in hand gingen we die kant 
op. Veel mensen vonden dat ‘schattig’, haha. Was het misschien ook wel, maar  
eigenlijk is het gewoon bittere noodzaak omdat ik te weinig zie en Peter wilde  
voorkomen dat ik van het podium af zou vallen. Het is goed dat mensen dat weten.”



Meneer de Baat, kunt u in deze fase al zeggen wat voor een soort burge-
meester u voor de inwoners van Montferland gaat worden?
“Ik wil een betrokken burgemeester zijn. In de eerste fase waarin ik nu zit, is het 
zaak om vooral goed te luisteren naar mensen. Om er achter te komen wat er moet 
gebeuren.  Wat ik mooi vind is dat uit alle gesprekken die ik gehad heb, duidelijk 
wordt dat de naam Montferland staat als een huis. Een gemeente met eenheid en 
trots. Dat is toch de verdienste van mijn voorganger. Ik hoop op mijn beurt ook een 
bijdrage te kunnen leveren aan deze mooie gemeente. Welke bijdrage dat wordt, zal 
de toekomst uitwijzen. Daar is het nu nog te vroeg voor. Ik wil graag samenwerken 
met verenigingen en bedrijven. En naast de regio ook met onze oosterburen over de 
grens. Wat dat betreft heeft Montferland een prachtige ligging.”

Zijn er momenten waar u nu al naar uitkijkt? 
“Naar de samenwerking met iedereen. Naar onze trouwdag natuurlijk. Maar ook naar 
bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap wielrennen dat we hier krijgen. Prachtig 
dat Montferland zich neerzet als fietsgemeente. Ik kan daar van genieten. Niet dat ik 
zelf nog zo sportief ben, maar ik kan dat erg waarderen. Het is ook belangrijk dat je 
door sporten en bewegen een stuk ontspanning vindt in de jachtige en hectische tijd 
waarin we ons tegenwoordig bewegen. Wat dat betreft biedt Montferland alles wat je 
daarvoor nodig hebt. En met Duitsland om de hoek krijg je hier eigenlijk twee voor de 
prijs van één….”

U vader was bij de installatie aanwezig. Is hij trots op zijn zoon?
“Enorm. Mijn vader is in de tachtig. Ik heb de belangstelling voor de politiek en het 
openbaar bestuur van hem meegekregen. Het zit in mijn genen. Hij vindt het mooi 
dat ik nu burgemeester ben. Daar geniet hij van en als hij geniet, geniet ik ook…”
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