omdat ons water ook morgen betaalbaar moet zijn…
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In afschrift aan het Algemeen Bestuur
Betreft: m.e.r.-procedure optimalisatie Onlanden
Geacht bestuur,
In de Algemeen Bestuursvergadering van 6 februari 2019 is onder agendapunt 9 de
m.e.r.-procedure Optimalisering Onlanden behandeld.
In uw beleidsstuk meldde u hierover:
- dat na een nadere ambtelijke verkenning een uitgebreide m.e.r.-procedure
moet worden gevolgd;
- dat er voor de optimalisatie van de Onlanden een waterprojectplan moet
worden opgesteld op grond van artikel 5.4 van de Waterwet;
- dat er diverse overleggen hebben plaatsgevonden met de Provincie Drenthe;
- dat de Provincie Drenthe de conclusies met betrekking van de m.e.r.-plicht
onderschrijft.
Betaalbaar Water heeft aangegeven dat het door het Algemeen Bestuur vastgestelde
projectplan ter goedkeuring moet voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van
Drenthe.
Betaalbaar Water heeft tijdens de behandeling van dit agendapunt de volgende
vragen gesteld aan de portefeuillehouder, Dagelijks Bestuurslid mevrouw C. Alma:
- kunnen wij de gesprekverslagen met de provincie ontvangen?
- waarom heeft er geen zorgvuldige juridische voorbereiding plaatsgevonden?
- wat zijn de meerkosten van de procedures die nu moeten worden gevolgd?
- zijn er nog alternatieven besproken met de provincie Drenthe?
Portefeuillehouder mevrouw C. Alma antwoordde hierop dat zij dit eerst met de
juristen van het Waterschap Noorderzijlvest moest overleggen of de door Betaalbaar
Water opgevraagde verslagen wel onder de WOB-procedure zouden vallen.
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Op zich was dit al een vreemd antwoord, aangezien het Algemeen Bestuur het
hoogste bestuursorgaan van het waterschap is en het Dagelijks Bestuur van het
waterschap en elk van zijn leden aan het Algemeen Bestuur verantwoording
verschuldigd zijn voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur. Zij geven het
Algemeen Bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde
inlichtingen voor zover het verstrekken daarvan niet in strijd is met het openbaar
belang. Het betreft zowel een actieve als een passieve informatieplicht (artikel 89 lid
1 en lid 2 Waterschapswet). Ook als individuele volksvertegenwoordigers informatie
vragen zal die informatie aan de volksvertegenwoordiging moeten worden verstrekt.
De regels rond de informatieplicht van het Dagelijks Bestuur aan (de leden van) het
Algemeen Bestuur hebben dus voorrang op hetgeen in de WOB is bepaald.
Tot heden heeft Betaalbaar Water, als onderdeel van de volksvertegenwoordiging
van het waterschap, taal nog teken van het Dagelijks Bestuur vernomen omtrent het
verzoek om de gespreksverslagen tussen de Provincie Drenthe en het waterschap
Noorderzijlvest te ontvangen.
Waarom het Dagelijks Bestuur hierin kennelijk weigerachtig is, is natuurlijk gissen
voor Betaalbaar Water, maar juist het feit dat het Dagelijks Bestuur er klaarblijkelijk
voor kiest om zich in stilzwijgen te hullen en de gevraagde informatie onder de pet te
houden, geeft aanleiding tot bedenkingen. Heeft het Dagelijks Bestuur soms iets te
verbergen? Zijn er afspraken gemaakt waar het Algemeen Bestuur – als hoogste
bestuursorgaan van het Waterschap Noorderzijlvest – geen weet van mag hebben?
Het achterhouden van informatie creëert derhalve een onzekere situatie. Dit is
onwenselijk. Het is dus zaak om aan die situatie een einde te maken, door openheid
van zaken te geven. Immers is er “geen beter heil tegen ongerechtigheid dan de
schroeiende werking van het licht” (citaat: P. Sijpersma, DvhN 8 juli 2017, p. 14).
Om de door het stilzwijgen van uw Dagelijks Bestuur gecreëerde onzekerheid zo
spoedig mogelijk weg te nemen, verzoek ik u om de vorenbedoelde
gespreksverslagen tussen de Provincie Drenthe en het Waterschap Noorderzijlvest
per omgaande aan mij en aan de andere Algemeen Bestuursleden te doen
toekomen.
Ook de andere bovengenoemde vragen, die door Betaalbaar Water al in de
Algemeen Bestuursvergadering van 6 februari 2019 zijn gesteld, dienen uiteraard
alsnog naar behoren te worden beantwoord. Ik verzoek u om ook hiertoe per
omgaande over te gaan.
In afwachting van uw reactie, verblijft Betaalbaar Water.
Met vriendelijke groet,
Namens Betaalbaar Water

P.A. van Mombergen, Algemeen Bestuurslid
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