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Aanwezigen R. Kremers (voorzitter), M. Bos (secretaris), S.H.M. Ornstein (dijkgraaf), 

P.J. Gaynor (heemraad), F. ter Maten (heemraad), H. Veldhuizen (heemraad), 

B.J. van Vreeswijk (heemraad), G.J. van den Brandhof (ChristenUnie), 

S.J. de Bruin (ChristenUnie), H.G. van Burgsteden (Ongebouwd), T.A.M. van Es 

(Water Natuurlijk), M. Groenewegen (Bedrijven), H.J. van Hartskamp (Lokaal 

Waterbeheer), J. Immeker (Ongebouwd), K. de Kruijf (PvdA), E. Baron Mackay 

(VVD), M. Maijer (PvdA), A.T.F. Meier (Water Natuurlijk), R. van Megen (AWP), 

S.E. Mulder (VVD), H.H. Pastoor (50PLUS), L. Pennings (Bedrijven), D.H. Schut 

(Bedrijven), G.C. Sprik (50PLUS), M. van der Tas (CDA), A. Terlouw (CDA), H.J. 

van der Wind (SGP) 

Commissieleden niet 

zijnde gekozen 

bestuursleden 

W. van der Heijden (CDA) 

Ambtelijk aanwezig K.A. Blokland, L. Randsdorp 

Kopie aan Aan- en afwezigen 

Opgemaakt door Erica van de Ploeg 

Volgende vergadering 7 juni 2022 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er is een afmelding ontvangen van de fractie Natuurtereinen 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

De heer Ter Maten vraagt aandacht voor de fietstocht op 23 april door Apeldoorn met als thema de 

samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Apeldoorn. Aanmelden kan bij mevrouw 

Randsdorp. 

 

3.  Vaststellen verslag commissie van 7 februari 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de opsteller.  

 

Naar aanleiding van: 

 

• De heer Van der Heijden heeft nog geen antwoord ontvangen op zijn vragen over de rwzi in 

Apeldoorn en de productie van energie. De heer Bos geeft aan dat dit vóór de volgende vergadering 

toegestuurd wordt.  
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• De heer De Kruijf vraagt of het wel klopt dat dit verslag wordt ondertekend door de dijkgraaf en de 

directeur. De voorzitter antwoordt dat dit in het reglement van orde nagekeken zal worden. 

 

De secretaris geeft een toelichting op de actielijst:  

• Reageren op het verzoek om het onderwerp waterkwaliteit in brede zin in een aparte sessie te 

bespreken: de beeldvormende ab-vergadering is geweest op 28 maart jl. en het actiepunt is 

afgehandeld. 

• De stand van zaken van de TEO-projecten in Apeldoorn agenderen in het ab: er wordt gewerkt aan 

een informatienota over aquathermie en TEO-projecten. Dit zal geagendeerd worden in een 

beeldvormende ab-vergadering in Q2 of Q3. 

• Aparte notitie stand van zaken DSO: met de projectleider ICT is afgesproken dat in het najaar een 

beeldvormende bijeenkomst zal worden gehouden over de werking van de DSO. 

 

4. Plan van aanpak evaluatie BECH 

De heer Pennings leidt als voorzitter van de tijdelijke commissie evaluatie BECH het agendapunt in en 

geeft een toelichting op hetgeen de commissie tot nu toe gedaan heeft.  

Hij maakt tevens twee inhoudelijke opmerkingen:  

In bijlage 1 zal de tekst bij de rolbeschrijving van de commissies vóór en na faillissement, in overleg met 

mevrouw Ter Harmsel, nog aangescherpt worden. 

In de bijlage onder IV op blz. 13 staat nog een vijfde stap beschreven, terwijl in de werkwijze maar vier 

stappen staan. Deze bijlage wordt alsnog aan het plan van aanpak toegevoegd.  

Het plan ligt nu voor ter bespreking. Mogelijk vindt er een extra ab-vergadering op 25 april a.s. plaats 

voor de besluitvorming. 

 

De voorzitter citeert de schriftelijke reactie van de fractie Natuurterreinen, die afwezig is: "Ik kan u 

meedelen dat de fractie Natuurterreineneigenaren als inbreng heeft dat het plan van aanpak inhoudelijk 

goed in elkaar zit en dat we er geen vragen over hebben. Wat deze fractie betreft gaat het voorstel als 

hamerstuk naar de besluitvormende ab-vergadering". 

 

Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie in eerste termijn:  

• Er is brede waardering voor het vele werk en het gedegen plan van aanpak. Het is een uitstekende 

basis voor een goed onderzoek en een goede rapportage. Er is veel vertrouwen in de commissie. De 

strakke planning, die ervoor moet zorgen dat dit vóór de verkiezingen is afgerond, wordt van harte 

ondersteund.  

• Wordt in eerste instantie getracht om mensen op vrijwillige basis te interviewen en wordt, indien dat 

niet lukt, daarna overgegaan tot het ultieme middel van de AVA? 

• Bij de drie perspectieven van waaruit het onderzoek wordt benaderd, wordt de bouw van de 

installatie ook genoemd. Hoort daar niet ook bij dat vastgesteld moet worden of het plan dat is 

vastgesteld wel een inhoudelijk goed plan is? 

• Is er in het plan van aanpak aandacht voor de bijzondere samenwerking met de partner? 

• Wat wordt bedoeld met de zin: De verantwoordelijkheid voor het project komt ook aan de orde, 

maar bepaalt niet op voorhand de wijze van onderzoek naar de oorzaken van een faillissement? 

• Valt de digitale bijpraatsessie die in 2020 voor het ab is gehouden onder fact finding of interviews? 
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• Op pag. 3 onder punt 4 zou de zinssnede "nieuwe projecten die moeten bijdrage aan de 

duurzaamheidsdoelstelling" breder getrokken moeten worden. Het gaat hier niet alleen om 

projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling.  

• Er staat nergens een disclaimer dat het van invloed kan zijn op de uitkomsten van het onderzoek als 

mensen niet geïnterviewd kunnen worden. Kan dit nog opgenomen worden? 

• "Waarom is dit project mislukt?" zou moeten zijn: Was een faillissement wel nodig?  

• Kan aan de scoop van het onderzoek een technisch-inhoudelijke evaluatie toegevoegd worden op de 

volgende aspecten: businesscase, technologiekeuzes, exploitatie, technisch ontwerp, onderhoud en 

beheer, groen gas? 

• Worden ook de medewerkers op de werkvloer geïnterviewd? 

• Wat vindt de leverancier van de technologie ervan? 

• Naar aanleiding van hoofdstuk 8: is de RvC van BECH nu ontbonden en moet hier niet het woord 

"voormalig" aan toegevoegd worden? 

• Mogen de onderzoeksbureaus in een consortium samenwerken of met onderaanneming? 

• Wie was betrokken bij de beslissingen in de periode vanaf 2015? Wat was daarbij de rol van de 

directie en de commissarissen van BECH? Wie was verantwoordelijk voor de bouw van de 

installaties? Heeft de toenmalig directeur hierin een rol gespeeld en is die in staat om aan dit 

onderzoek mee te werken? 

• Er wordt verzocht om het ab als eerste op de hoogte te brengen van de voortgang van het 

onderzoek. 

• Graag ook aandacht voor de besluitvorming destijds rondom de verstrekking van de noodkredieten 

en voor de omgang met de geheimhouding. 

• Er wordt meegegeven dat men moet kijken naar het moment waarop de keuzes destijds gemaakt 

zijn. Met de kennis van vandaag zouden wellicht andere keuzes gemaakt zijn. 

• Welke betekenis heeft het woord deconfiture hier? 

 

Beantwoording door de heer Pennings in eerste termijn:  

• Het onderzoeksbureau nodigt de betrokkenen uit voor de interviews. De formele constructie van een 

AVA is bedoeld als een back-up voor het geval iemand weigert mee te werken. 

• De bouw wordt wel meegenomen in de scoop van het project. 

• Dit bestuur kan volgens de planning eind november een besluit over de evaluatie nemen, mits de 

opdracht rond 1 mei a.s. verstrekt kan worden. 

• De zin op pag. 4 over de verantwoordelijkheden gaat erover dat we in principe evalueren om ervan 

te leren. Wie verantwoordelijk is, is niet de hoofdzaak. De heer De Kruijf interrumpeert dat 

grondwettelijk gezien altijd iemand verantwoordelijk is voor een project. De heer Pennings geeft aan 

dat dit ook niet uitgesloten wordt. Dat geldt ook voor de partner; dit gaat op basis van vrijwilligheid. 

Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze zich hieraan wil onttrekken. 

• Fact finding is alles wat er gebeurd is, daar horen de interviews niet bij. Terugkoppeling in een 

klankbordgroep hoort bij fact finding. 

• Het woord duurzaamheid zal eruit gehaald worden en de zin wordt breder geherformuleerd. 

• De tijdspanne van het onderzoek moet het mogelijk maken dat alle relevante betrokkenen 

geïnterviewd kunnen worden. 

• Of een faillissement nodig is geweest, moet nog uit het onderzoek blijken.  

• De scoop moet breed gezien worden. De techniek hoort daar ook bij. 
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• De enige medewerker op de werkvloer kan op vrijwillige basis geïnterviewd worden. Leveranciers 

worden ook meegenomen waar dit relevant is.  

• De reden van het onderzoek is om de oorzaak van het faillissement te vinden. Eén van de 

betrokkenen vanaf 2015 was in ieder geval het ab, dat in 2015 het besluit heeft genomen om BECH 

te starten. Ook de interne en externe governance, de directie, de RvC en de aandeelhouder zullen bij 

de interviewronde betrokken worden.  

• Vanzelfsprekend communiceert de evaluatiecommissie als eerste naar het ab.  

• Het is een plan op hoofdlijnen, bedoeld om het onderzoeksbureau wel kaders mee te geven, maar 

geen vooraf ingenomen stellingen. 

• Het proces van de geheimhouding hoort niet bij de scoop van dit onderzoek. De kredietverstrekking 

is wel relevant. 

• Achteraf kan de juiste betekenis aan het woord deconfiture meegegeven worden. 

 

Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie in tweede termijn:  

• De uitwerking van de inhoud van het plan, zowel op technisch als financieel gebied, graag ook 

nadrukkelijk vermelden in het voorstel. 

• Het woord deconfiture kan ook vervangen worden door "faillissement". 

• De datum van het bijpraatmoment voor het ab was 13 mei 2020. 

• Er staat dat digistaat een bodemverbeteraar is, maar als meer dan de helft van het gewicht als mest 

de installatie ingaat, is datgene wat er uitkomt voor de wet ook mest. Dit kan financiële gevolgen 

hebben. 

• Er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de houding ten opzichte van de externe partner. 

• Wordt de omgang met de geheimhouding, die niet in de scoop van het onderzoek valt, parallel 

behandeld in de eigen organisatie? 

• Er staat dat het project mislukt is, maar is dat wel zo? Het project is failliet gegaan, maar dat wil niet 

zeggen dat het technisch niet deugde. 

• Die medewerker op de werkvloer heeft misschien ook een visie.  

• In de zin op pag. 7 "De voorzitter houdt met enige regelmaat de portefeuillehouder evaluatie BECH 

van college d&h procesmatig op de hoogte over de voortgang gedurende het onderzoek" wordt het 

ab gemist, als hoogste orgaan. 

• Er wordt nogmaals gevraagd of de toenmalig directeur in staat is om geïnterviewd te worden. 

 

Beantwoording door de heer Pennings in tweede termijn:  

• Binnen deze termijn moet het mogelijk zijn de toenmalig directeur te interviewen. 

• De dijkgraaf is portefeuillehouder van het onderzoek van BECH en de voorzitter zal haar én het ab 

regelmatig op de hoogte brengen van de procesmatige stand van zaken. Dit staat in de planning. 

• Het is een goede suggestie om voor het woord "mislukt" een andere formulering te zoeken. 

• Het interviewen van de medewerker wordt als wens meegenomen, maar deze persoon heeft wel een 

afstand tot dit evaluatieonderzoek. 

• De partner wordt objectief beoordeeld en alleen op zijn functioneren in BECH. 

• Het proces rondom de geheimhouding wordt apart aan de orde gesteld, los van dit onderzoek. 
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Beantwoording door de dijkgraaf in tweede termijn:  

• Dit onderzoek gaat erover wat heeft bijgedragen aan het faillissement van BECH. Geheimhouding 

heeft hier niet aan bijgedragen en valt daarom niet binnen de scoop van het onderzoek. Echter, er 

wordt wel gewerkt aan herijking van het proces rondom geheimhouding.  

• Er is overigens geen onherroepelijk rechterlijke uitspraak ten aanzien van de partner.  

 

Advies van de commissie: 

Dit stuk wordt als hamerstuk doorgeleid naar de volgende ab-vergadering (25 april of 16 mei). 

 

5. Onderwerp doelmatigheidsonderzoek 2022 

De voorzitter geeft aan dat de commissie een voorkeur kan uitspreken voor één van de volgende 

onderwerpen: 

1. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

2. Beleid circulaire economie/energietransitie 

 

Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie:  

• De commissie vindt beide onderwerpen interessant, maar heeft vrijwel unaniem (behoudens de 

fractie 50PLUS) een lichte voorkeur voor onderwerp 1 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.  

• Het DAW loopt al vanaf 2013 en er zou nu teruggekeken kunnen worden om resultaten te zien, 

hetgeen ook de bedoeling van een doelmatigheidsonderzoek is. 

• Hoeveel maatregelen zijn er toegepast in ons gebied, hoeveel financiële middelen heeft het 

waterschap erin gestoken, hoe is de belangstelling onder de boeren om mee te doen, wat zijn de 

eerste effecten van het DAW? 

• Er wordt verwezen naar een artikel in Binnenlands Bestuur over de regiefunctie die het waterschap 

zou kunnen pakken in het redden van onze nationale vogel, de grutto, in Eemland. Het is een mooie 

kans om dit speerpunt naar voren te brengen in het DAW en om te leren hoe we het agrarisch 

waterbeheer in dit gebied verder vorm kunnen geven. 

• Gezien de lengte van de looptijd is DAW geschikt voor dit onderzoek, onder andere om te zien of de 

financiële middelen die het waterschap erin gestoken heeft, op de goede plek terechtgekomen zijn. 

• Mogelijkerwijs kunnen we hierdoor tot een betere vertaalslag komen, waarmee we ons voordeel 

kunnen doen bij de uitdagingen die nog voor ons liggen, zoals de gebiedsplannen. 

• Graag onderzoek doen naar de inhoudelijke resultaten.  

• Als suggestie wordt meegegeven om een link te leggen naar water besparen. 

• Er wordt een kanttekening bij de keuze voor het DAW gemaakt dat het door de komende 

veranderingen wellicht niet handig is om juist nu terug te kijken.  

• Waarom staat de Kaderrichtlijn Water niet bij de onderwerpen?  

• Er wordt verzocht om een derde punt aan de lijst toe te voegen, namelijk het onderzoeken van de 

doelmatigheid van de inhuurkrachten in de organisatie: waarom, wanneer, hoelang, alternatieven, 

kennisoverdracht, aanbesteding. De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp niet voorkomt op de 

voorkeurslijst die het ab een jaar geleden heeft opgesteld. 

 

De heer Van Vreeswijk geeft aan dat het College een definitieve keuze zal maken. De gemaakte 

opmerkingen zullen meegenomen worden in een zo breed mogelijke opdrachtformulering ten aanzien 

van het te kiezen onderwerp, te weten 1. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 
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De voorzitter rondt de bespreking van het agendapunt af en geeft aan dat de uitwerking van het 

gekozen onderwerp plaatsvindt met een afvaardiging van het ab en de klankbordgroep.   

 

9. Rondvraag 

De heer Van der Wind vraagt in hoeverre de UvW de nieuwe tussenvorm voor landbouw- en natuurgrond 

meeneemt in de toekomstige belastingheffing. Hier is geen inbedding voor in het huidige 

belastingsysteem. De heer Van Vreeswijk geeft aan dat hier wel een tijdelijke oplossing voor is, maar dat 

de nieuwe vorm inderdaad nog definitief vertaald moet worden naar het belastingstelsel. Hij zal er 

nogmaals aandacht voor vragen bij de UvW. 

 

Mevrouw Meier wijst erop dat inloggen op het leerplatform Arda niet lukt, omdat het wachtwoord niet 

bekend is. Mevrouw Randsdorp komt hierop terug. 

 

De heer Mulder vraagt of de kennisapp, die rondom de vorige verkiezingen beschikbaar was, nog actueel 

is. Mevrouw Ornstein geeft aan dat deze momenteel geüpdatet wordt. Ze wijst ook op de flyer voor het 

werven van gegadigden van nieuwe leden voor het algemeen bestuur. De digitale versie hiervan is 

onlangs per mail verstuurd.  

 

De heer Van Megen biedt aan om interessante stukken over de gevolgen van de inflatie, die hij heeft 

ontvangen van Waterschap Scheldestromen, aan d&h te sturen ten behoeve van de voorjaarsnota. Dat 

aanbod wordt graag aangenomen. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15  uur, met dank aan allen.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2022. 

 

 

 

………….         ………….. 

voorzitter    secretaris 
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Actielijst 

 

 

Datum  

afspraak 

Actie Door Vóór/op Afgerond 

25-10-2021 

 

 

07-02-2022 

11-04-2022 

De stand van zaken van de TEO-

projecten in Apeldoorn agenderen in 

het ab.  

Infomemo aangekondigd.  

Deze wordt geagendeerd in een 

beeldvormende ab-vergadering. 

College van d&h  

 

 

 

Q2 of Q3 

 

07-02-2022 

11-04-2022 

Aparte notitie stand van zaken DSO.  

Hierover wordt een beeldvormende 

bijeenkomst gehouden. 

College van d&h  

Najaar 2022 

 

11-04-2022 Vragen over de rwzi Apeldoorn en de 

productie van energie beantwoorden 

College van d&h Vóór 7 juni 

2022 

 

11-04-2022 Uitzoeken wie het verslag van de 

commissievergadering moeten 

ondertekenen 

College van d&h z.s.m.  

11-04-2022 Wachtwoord leerplatform Arda 

doorgeven aan de commissie 

Mevr. Randsdorp z.s.m.  


