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Geachte heer Zwiers, 

In antwoord op de door u namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden gestelde vragen van 
12 oktober 2016 over de bestuurlijke situatie bij het waterschap Hunze en Aa's, berichten wij u als volgt. 

Vraag 1; 
In hoeverre was u als College van Gedeputeerde Staten van Groningen van te voren op de hoogte van deze 
situatie? Heeft het College ingestemd om in een besloten vergadering van het waterschap, een dagelijks 
bestuurder van het waterschap Hunze en Aa's weg te sturen, dan wel de wacht aan te zeggen? 

Antwoord; 
Wij zijn door de dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over de aanhoudende onvrede in 
het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur over het functioneren van de betrokken bestuurder. Over de 
procedure die het waterschap in deze wilde volgen is geen informatie gedeeld. 

Vraag 2; 
Bent u zich als College er van bewust dat de betrokken bestuurder beschadigd is geraakt, door het in eerste 
instantie mogelijk opzij schuiven van de Waterschapswet? En zo ja, waarom heeft het College samen met 
het Algemeen bestuur van Hunze en Aa's voor deze route gekozen? 

Antwoord; 
Zoals bij de beantwoording van vraag 1 al is aangegeven, zijn wij niet betrokken geweest bij de procedure 
die het waterschap Hunze en Aa's heeft gevolgd in het ontslag van de betrokken bestuurder. 

Vraag 3; 
In hoeverre heeft het handelen van de voorzitter van het algemeen bestuur, de dijkgraaf, consequenties voor 
zijn functioneren als dijkgraaf van Hunze en Aa's? Gaat u bijvoorbeeld met de provincie Drenthe een 
gesprek voeren met de dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's over de bestuurscultuur en zijn functioneren 
in het bijzonder? 

Antwoord; 
De toezichthoudende taak van de provincie is gericht op het realiseren van de wateropgaven en het 
waarborgen van de waterveiligheid; niet op het functioneren van de bestuurders van een waterschap. Het 
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oordeel daarover is aan het Algemeen Bestuur van het waterschap. Wij zijn niet voornemens om met de 
provincie Drenthe een gesprek te voeren met de dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa's over de 
bestuurscultuur en zijn functioneren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


