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Geachte heer Blaauw, beste Johan, 

In uw brief van 30 januari 2020 vraagt u ons naar de stand van zaken rondom de door de Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigde onderzoek naar de geborgde zetels van de 
waterschappen. 

Ons is hierover tot op heden niets bekend dus wij hebben navraag gedaan bij de Unie van 
Waterschappen over de status en stand van zaken van de in te stellen onderzoekscommissie en 
daadwerkelijke inhoud van het onderzoek. 

Hieronder zijn uw vragen opgesomd met schuin gedrukt de antwoorden. 

1. Hoe is de commissie samengesteid, wie zijn de leden? 
De commissie geborgde zetels is begin dit jaar van start gegaan. De samenste/ling van de 
commissie is (nog) niet openbaar bekend. Het benoemingsbesluit is namelijk nog niet 
gepubliceerd. De Unie van Waterschappen voigt het onderzoek en de voortgang actief en zal 
de waterschappen informeren zodra er meer bekend is. 

2. Of en op welke wijze is de Unie betrokken? 
De commissie is onafhankelijk en is ingesteld door de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat. Oe commissie rapporteert aan haar. Oe commissie gaat gesprekken voeren met 
stakeholders, de verwachting is dat de Unie van Waterschappen daar één van is. De Unie van 
Waterschappen voigt het onderzoek en de voortgang actief en zal de waterschappen 
informeren zodra er meer bekend is. 

3. Of en op welke wijze is Hunze en Aa's betrokken? 
De waterschappen zullen door de Unie van Waterschappen geïnformeerd worden over de 
voortgang van de commissie. Vanwege de grote verschil/en van inzicht binnen en tussen de 
leden over de geborgde zeiels, zal de Unie van Waterschappen een neutraal standpunt 
innemen. Indien daarom verzocht wordt, zal de Unie feitelijke informatie aanleveren aan de 
commissie. 
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4. Hoe informeert de Unie de waterschappen over inhoud en voortgang? 
Zodra er meer bekend is over de inhoud en voortgang van de commtssie, dan zullen de 
waterschappen daar via de commissie Bestuur, Communicatie en Financiën (CBCF) en 
Ledenvergadering van op de hoogte worden gebracht. 

5. Is door de commissie voorzien in raadpleging landelijke en lokale politieke partijen? 
Oat is niet bekend. 

Overeenkomstig artikel 23 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen 
bestuur doen wij u deze brief toekomen en agenderen we de brief voor de eerstvolgende 
AB-vergadering op 26 februari onder 'ingekomen stukken'. 

Hoogachtend, 

t dagelijks bestuur, 

Geert-Jan ten Brink 
dijkgraaf 
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