omdat ons water ook morgen betaalbaar moet zijn…
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9735 AC Groningen
In afschrift aan het Algemeen Bestuur
Onderwerp: Reglement van orde en spreekrecht

Geacht Dagelijks Bestuur,
In de Algemeen Bestuursvergadering van 11 juli 2018 is onder agendapunt 5.2 het
onderwerp: “Dagelijks bestuur wijzigt voorschriften watervergunning Rietproef
Lauwersmeer” besproken.
Bij dit agendapunt werd door een ingezetene gebruik gemaakt van het spreekrecht.
De inspreekster werd door de voorzitter – de heer B. Middel – op haar rechten
gewezen. De voorzitter had zich naar alle waarschijnlijkheid goed voorbereid. Toch
gebeurde er iets vreemds. De inspreekster moest namelijk al direct aan het begin
van de vergadering (dus niet direct voorafgaand aan de behandeling van het
betreffende onderwerp) het woord voeren en de inspreekster werd bovendien
naderhand niet in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de gevoerde
beraadslagingen alvorens het betreffende agendapunt werd afgesloten.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt heeft de fractie van Betaalbaar Water
nog vlug even op “decentrale.regelgeving.overheid.nl” gekeken. Daar stond
inderdaad in het “Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur van waterschap Noorderzijlvest” dat een ieder die daarom voorafgaande aan
de vergadering de voorzitter verzoekt, in de gelegenheid wordt gesteld aan het begin
van de vergadering het woord te voeren. Ook staat er niet expliciet vermeld dat
insprekers een korte reactie kunnen geven naar aanleiding van de beraadslagingen
van het Algemeen Bestuur.
In het “Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
waterschap Noorderzijlvest”, zoals raadpleegbaar op
decentrale.regelgeving.overheid.nl, staat de datum inwerkingtreding op “28-10-2015”.
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De voorzitter heeft zich dan ook hoogstwaarschijnlijk aan de hand van dit reglement
van orde, zoals dat via deze website raadpleegbaar is, op de vergadering voorbereid.
Echter is in de Algemeen Bestuursvergadering van 2 november 2016, onder
agendapunt 7, een gewijzigd “Reglement van orde voor de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest” vastgesteld.
Het Algemeen Bestuur heeft namelijk op 2 november 2016 besloten:
1. het reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
waterschap Noorderzijlvest vast te stellen;
2. te besluiten dat het reglement van orde voor de vergaderingen van het
algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest de dag volgende na
vaststelling in werking treedt.
Sindsdien bepaalt artikel 10 van dit nieuwe/gewijzigde reglement van orde als volgt:
“Artikel 10 Spreekrecht van toehoorders
1. Een ieder die daarom voorafgaande aan de vergadering de voorzitter verzoekt,
wordt in de gelegenheid gesteld gedurende de vergadering het woord te voeren.
2. De sprekers voeren het woord onmiddellijk voorafgaand aan de beraadslagingen
over het onderwerp of het agendapunt waarover zij het woord hebben verzocht. De
voorzitter bepaalt per onderwerp of agendapunt de volgorde van de sprekers.
3. De maximale spreektijd per spreker bedraagt vijf minuten per onderwerp of
agendapunt. De totale spreektijd per vergadering van het Algemeen Bestuur
bedraagt maximaal een half uur. Het Algemeen Bestuur kan in naar diens oordeel
bijzondere gevallen, gehoord de voorzitter, een verruiming van de maximale lengte
van de individuele of van de totale spreektijd toestaan.
4. Er mag alleen worden gesproken over onderwerpen die op de agenda zijn
geplaatst, met inbegrip van onderwerpen die krachtens artikel 23 derde lid door het
Algemeen Bestuur in behandeling worden genomen.
5. De leden kunnen, aansluitend op het relaas van de spreker, aan de spreker
vragen stellen. De spreker wordt in de gelegenheid gesteld de vragen te
beantwoorden.
6. De spreker wordt in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de gevoerde
beraadslagingen alvorens het betreffende onderwerp of agendapunt wordt afgesloten
en (indien aan de orde) tot besluitvorming wordt overgegaan. Het vorige lid is van
overeenkomstige toepassing. De voorzitter voorkomt een herhaling van zetten.”
De inspreekster had dus op 11 juni 2018 haar inspraakreactie onmiddellijk
voorafgaand aan de behandeling van het desbetreffende onderwerp kunnen geven.
Dat zou onzes inziens ook het meest praktisch zijn geweest. Dit is nu niet gebeurd.
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Voorts had de inspreekster een korte reactie kunnen geven naar aanleiding van de
beraadslagingen in het Algemeen Bestuur. Deze mogelijkheid is haar door de
voorzitter ontnomen. Zo nu blijkt ten onrechte.
Geconstateerd moet dus worden dat in de Algemeen Bestuursvergadering van 11 juli
2018 is gehandeld aan de hand van een niet meer geldend reglement van orde. Het
gevolg hiervan is geweest dat een inspreekster onvoldoende van de haar
toekomende rechten gebruik heeft kunnen maken. De fractie van Betaalbaar Water
betreurt deze gang van zaken. Het is van belang dat wordt voorkomen, dat een
dergelijke gebeurtenis zich in de toekomst zou kunnen herhalen.
Gelet hierop verzoekt de fractie van Betaalbaar Water het Dagelijks Bestuur, in het
bijzonder de voorzitter, het volgende:
1. insprekers in het vervolg te wijzen op het bepaalde in artikel 10 van het
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
waterschap Noorderzijlvest, zoals vastgesteld op 2 november 2016, alsmede
erop toe te zien dat met inachtneming van deze bepaling wordt gehandeld;
2. er zo spoedig mogelijk voor zorg te dragen dat deze regelgeving duidelijk
wordt verwoord op de website van Waterschap Noorderzijlvest;
3. er zo spoedig mogelijk voor zorg te dragen dat de juiste (actuele) versie van
het voormelde reglement van orde op de website
decentrale.regelgeving.overheid.nl wordt gepubliceerd.
Voorts zouden verontschuldigingen aan de benadeelde inspreekster onzes inziens
gepast zijn.
De fractie van Betaalbaar Water verzoekt het Dagelijks Bestuur tot slot om ons – en
de overige Algemeen Bestuursleden – zo spoedig mogelijk diens reactie op het
bovenstaande kenbaar te maken, en ons daarbij te informeren over de naar
aanleiding hiervan getroffen/te treffen maatregelen.
In afwachting van uw spoedige reactie, verblijft de fractie van Betaalbaar Water.
Met vriendelijke groet,

Peter van Mombergen
Fractie Betaalbaar Water
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