Geacht Algemeen Bestuur,

Op 11 april 2019 heb ik van de fracties Water Natuurlijk en Werk aan Water een formatieopdracht
aanvaard. Ik stuur u deze brief om als formateur verantwoording af te leggen over de uitwerking van
de aan mij verleende opdracht.
De uitkomst van het proces qua inhoud treft u aan in het Bestuursakkoord 2019-2023.
Opdracht
Volgens het door het Algemeen Bestuur vastgesteld protocol omvat mijn opdracht:
Het begeleiden van de vorming van een bestuursakkoord en een coalitie.
Dit op basis van de keuze vanuit de informatieronde, namelijk om de optie met de fracties Water
Natuurlijk - PvdA – Werk aan Water - CDA - CU - VVD nader te verkennen om zodoende op korte
termijn tot vorming van een dagelijks bestuur en een bestuursakkoord te komen dat kan rekenen op
brede steun in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest.
Daarbij de overwegingen meenemend om:
In de formatiefase een moment in te bouwen om ook partijen die niet bij de onderhandelingen
betrokken zijn inbreng te laten hebben op het bestuursakkoord.
In de formatiefase aandacht te schenken aan de rol van alle partijen (ook die niet vertegenwoordigd
zijn) en te bespreken op welke wijze zij worden betrokken bij o.a. de samenwerking tussen dagelijks
en algemeen bestuur en bij de (voorbereiding van de) besluitvorming.
Bestuursakkoord en invulling overwegingen
Op maandag 15 april 2019 heb ik betrokken partijen uitgenodigd om op het Waterschapshuis een
eerste verkenning te doen aan de hand van thema’s over de inhoud van het bestuursakkoord. Op
dinsdag 16 april is hierover aan de hand van een eerste concept verder gesproken. Op donderdag 18
april is een tweede concept besproken en zijn partijen gekomen tot een definitief akkoord. Ook de
dijkgraaf heeft bij het tweede concept gelegenheid gehad om zijn zienswijze op het voorgenomen
akkoord in te brengen.
Om invulling te geven aan Overweging 1 zijn vanaf het begin de fracties die niet op voorhand bij de
onderhandelingen betrokken waren door mij telefonisch op de hoogte gehouden van de stappen die
ondernomen werden in het proces. In de fase naar de vaststelling van het definitief akkoord is het
tweede concept ook naar die fracties toegestuurd. In deze fase hebben de fracties van 50Plus en
geborgd Natuur (VBNE) aangegeven positief te staan tegenover deelname aan het bestuursakkoord.
Met deze fracties erbij is in de loop van donderdag 18 april verder gesproken over de inhoud van het
akkoord en is men gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het Bestuursakkoord 2019-2023 “Voor
mens en voor water” ondersteund zal worden door zowel Water Natuurlijk - PvdA – Werk aan Water
- CDA - CU – VVD, als 50Plus en geborgd Natuurterreinen.
Ook is bij de gesprekken over het bestuursakkoord op verschillende momenten aandacht geweest
voor Overweging 2 om de invulling van het betrekken van alle partijen bij de besluitvorming en de
onderlinge samenwerking vorm te geven. Aan besturen als aandachtspunt is dan ook een specifieke
paragraaf gewijd in het bestuursakkoord.
Coalitie (formatieakkoord)
In de loop van het formatieproces is tevens gesproken over het aantal in te vullen zetels binnen het
Dagelijks Bestuur (naast de dijkgraaf maximaal 4), een globale verdeling van de portefeuilles en de
daarmee verbonden tijdsbesteding. Ook op dit onderdeel heeft de dijkgraaf gelegenheid gehad zijn
opvattingen over de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen aan te geven en hoe hij denkt over
een bij zijn functie passende portefeuille.

Op basis van de inhoud van het vastgestelde bestuursakkoord en de inhoud van de hiervoor
genoemde gesprekken is tussen partijen overeenstemming bereikt over:
• het totale aantal portefeuillehouders (naast de dijkgraaf): te weten 4.
• het aantal DB-leden per partij/fractie en de aanwijzing van de beoogde DB-leden:
o 1 DB lid namens de PvdA ; Herman Beerda,
o 1 DB lid namens Water Natuurlijk; Paul Tameling,
o 1 DB lid namens Werk aan Water; Annette van Velde,
o 1 DB lid namens de combinatie CDA/CU/VVD; Eisse Luitjens.
• de tijdsbestedingsnorm die van toepassing is op de portefeuilles te weten: 1 DB lid tevens 1e
loco-dijkgraaf 0,8 fte; de overige drie DB leden ieder 0,7 fte.
• een globale insteek voor verdeling van de portefeuilles:
o Herman Beerda: (samenwerking) afvalwaterketen en zuiveringsbeheer, stedelijk
waterbeheer, internationale samenwerking, coördinerend portefeuillehouder voor
duurzaamheid, energie en innovatie.
o Paul Tameling: voldoende en schoon water (Zuid), gebiedscommissie Zuidelijk
Westerkwartier, coördinerend portefeuillehouder voor KRW, Paterswoldsemeer en
Onlanden.
o Annette van Velde: voldoende en schoon water (Noord), KRW, bodemdaling,
coördinerend portefeuillehouder voor peilbesluiten en baggeren, vergunningverlening
en handhaving, Lauwersmeergebied.
o Eisse Luitjens: beoogd 1e loco dijkgraaf, waterveiligheid/keringen, coördinerend
portefeuillehouder voor Droge Voeten 2050, bedrijfsvoering en financiën, verbonden
partijen.
o Bert Middel, dijkgraaf: calamiteitenzorg en crisismanagement, aardbevingendossier
(EZ/NAM), Deltaprogramma, communicatie, personeel en organisatie.
De globale verdeling van de portefeuilles vormt de basis voor de definitieve vaststelling van de
portefeuilles van de leden van het Dagelijks Bestuur onderling bij het eerste constituerende beraad.
Ik wil graag benoemen dat de gesprekken hierover in zeer goede harmonie zijn verlopen. Dit heeft bij
alle betrokken fracties aan de start van een nieuwe bestuursperiode het gevoel gegeven dat een
ieder naar optimale samenwerking streeft, maar ook het gevoel dat men het elkaar gunt, goed begrip
heeft voor elkaars posities en standpunten. Dit vormt een prima basis voor succes en blijvende
harmonie in de komende periode.
Dank
Mijn werkzaamheden in deze fase heb ik samen mogen doen met een team van ambtenaren van uw
waterschap; Harry Bauman, Suzanne Kloosterman-Vennix en Gerwin Zantingh.
Ik wil hen hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid. Zij hebben dezer dagen vele uren
gemaakt onder een stevige tijdsdruk. Zij hebben bijzonder goed werk geleverd, zonder hen was het
zeker niet gelukt om bestuursakkoord en coalitie zo snel te smeden.
Dank ook aan alle partijen in het Algemeen Bestuur. Ik heb uw inbreng op elk moment als open en
constructief ervaren. Gericht op samenwerking en het goede resultaat “Voor mens en voor water”
van de Drentse beken tot aan de Waddenzee.
Ik wens u een hele goede bestuursperiode 2019-2023 toe!
Schipborg, 23 april 2019
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