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Bijlage(n) 4   

 

Onderwerp evaluatie BECH 

 

Voorstel 

1. Een tijdelijke commissie in te stellen gelet op de voorkeur voor deze variant door de 

commissie d.d. 17 januari 2022. 

2. De ‘Verordening tijdelijke commissie evaluatie Bio Energiecentrale Harderwijk 

Waterschap Vallei en Veluwe 2022’ vast te stellen (bijlage 3). 

3. Het besluit met daarin de te benoemen leden van de tijdelijke commissie vast te 

stellen (bijlage 4). 

4. Het plan van aanpak vast te stellen (bijlage 1).   

 

Inleiding 

Naar aanleiding van het faillissement van Bio Energie Centrale Harderwijk BV (hierna: 

BECH) hebben het college van d&h en het algemeen bestuur de wens uitgesproken om 

een evaluatie uit te voeren. In twee klankbordgroepen is gereflecteerd op de invulling 

van de evaluatie. Deze input is verwerkt in het plan van aanpak (bijlage 1), waarin de 

kaders voor en het proces van de uit te voeren evaluatie worden beschreven.  

 

Aan de commissie van 17 januari 2022 zijn drie varianten voorgelegd voor het 

opdrachtgeverschap van deze evaluatie:  

1. Het algemeen bestuur geeft opdracht aan het college van d&h voor uitvoering van 

de evaluatie. Bij de uitvoering betrekt het college van d&h (een afvaardiging van) 

het algemeen bestuur door middel van een klankbordgroep. 

2. Het algemeen bestuur stelt een tijdelijke commissie in, die het onderzoek uitvoert. 

3. Het algemeen bestuur stelt een tijdelijke commissie in, die het plan van aanpak 

verder uitwerkt en de vraagstelling formuleert. Vervolgens geeft de tijdelijke 

commissie opdracht aan het college van d&h om het onderzoek verder uit te voeren. 
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De commissie van 17 januari 2022 adviseert om een tijdelijke commissie in te stellen 

(variant 2). Dit advies is verwerkt in paragraaf 5 van het plan van aanpak. In de 

verordening (bijlage 3) worden de richtlijnen voor de tijdelijke commissie uiteengezet. 

 

In het dossier BECH heeft het algemeen bestuur op diverse stukken geheimhouding 

opgelegd. Vanuit oogpunt van zorgvuldigheid wordt aan belanghebbenden gevraagd of 

zij bezwaar hebben tegen opheffing van de geheimhouding. Om de belanghebbenden 

voldoende gelegenheid te geven om te reageren wordt het voorstel tot opheffen van 

geheimhouding aan het algemeen bestuur naar verwachting voorgelegd op 28 februari 

2022. 

 

Beoogd effect 

Het doen van onderzoek is voor het algemeen bestuur één van de instrumenten om zijn 

controlerende functie uit te voeren. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen 

in de oorzaken van het faillissement en de werking van de governance. Vanuit deze 

evaluatie worden lessen getrokken voor de toekomst. 

 

Argumenten 

1.1 Dit is passend bij de aard van het onderzoek. 

Vanuit zijn controlerende rol en de bestuurlijke verwevenheid met de rol van 

aandeelhouder is het passend dat het algemeen bestuur verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van het onderzoek. Artikel 4 van het Reglement van Orde biedt hiervoor 

handvatten doordat het algemeen bestuur een tijdelijke commissie kan instellen.  

In de verordening worden o.a. de samenstelling, taak en werkwijze van de commissie 

beschreven (conform RvO artikel 4.3). Het instellen van een tijdelijke commissie is in 

lijn met het advies van de commissie van 17 januari 2022. 

 

3.1 Dit is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. 

Het algemeen bestuur benoemt de leden van de tijdelijke commissie. Op 24 januari 

2022 zijn door de fractievoorzitters vijf AB-leden voorgedragen. Het college van d&h 

draagt eveneens een lid voor.  

 

4.1 Daarmee worden kaders meegegeven voor de uitvoering van de evaluatie. 

Met het plan van aanpak wordt de opdracht voor de tijdelijke commissie vastgesteld 

door het algemeen bestuur en de kaders waarbinnen zij het onderzoek uitvoeren. In het 

plan van aanpak worden ook samenstelling, taak en werkwijze van de commissie nader 

toegelicht (conform RvO artikel 4.3). De input vanuit de klankbordgroepen en  

commissie is verwerkt in het plan van aanpak. 

 

Kanttekeningen 

4.1 Het onderzoek wordt geïnitieerd vanuit de rol van aandeelhouder. 

Het waterschap heeft drie rollen in BECH: aandeelhouder, grondeigenaar en 

vergunninghouder. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de rol van aandeelhouder. 

Dat betekent dat de reikwijdte en mate van detail van informatie beïnvloed wordt door 

de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanuit deze rol. Daarmee valt bijvoorbeeld 

een technische evaluatie van de werking van de installatie niet binnen dit onderzoek.  
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In paragraaf 3 van het plan van aanpak worden de verschillende rollen nader toegelicht. 

 

Financiën 

Om een neutraal en deskundige evaluatie uit te voeren is een goede methodiek, aanpak 

en uitvoering gewenst door een extern onderzoeksbureau. De kosten hiervan zijn niet in 

de begroting 2022 opgenomen. Als in 2022 blijkt dat de kosten niet gecompenseerd 

kunnen worden binnen de begroting, dan wordt dit bij de BURAP meegenomen als plus 

op de begroting. 

 

Leden van het algemeen bestuur die zitting hebben in een bijzondere commissie hebben 

conform artikel 4.1.4 eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers van 15 oktober 2018 recht op een toelage van € 128,23 bruto per maand 

gedurende de periode dat de commissie actief is. Dit is overgenomen in artikel 2.4 van 

de verordening in bijlage 3. In de eerste bijeenkomst van de commissie worden 

afspraken gemaakt of al dan niet aanspraak wordt gemaakt op deze toelage. 

 

Vervolg 

Voor een globale planning van het onderzoek zie paragraaf 6 van het plan van aanpak. 

 

Bijlagen 

1. Plan van aanpak evaluatie BECH 

2. Processchema 

3. Verordening tijdelijke commissie evaluatie Bio Energiecentrale Harderwijk 

Waterschap Vallei en Veluwe 2022 

4. Besluit instellen tijdelijke commissie 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

drs.ing. K.A. Blokland            mevrouw mr. S.H.M. Ornstein MCPm 

secretaris             dijkgraaf 

 

Besluit 

 


