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Geachte heer Pennings,  

 

 

Op 3 oktober jl. heeft u mij als voorzitter van het college van dijkgraaf en heemraden 

(hierna: het college) het AEF rapport “Een onderneming van korte duur” en de 

conclusies en aanbevelingen van de tijdelijke Commissie evaluatie BECH (hierna: 

evaluatiecommissie) ter hand gesteld. In het Plan van Aanpak onderzoek evaluatie BECH 

zoals het AB dit vaststelde op 25 april jl. is aangegeven dat de evaluatiecommissie 

rapporteert over de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen aan het AB. 

Daaraan voorafgaand stelt de evaluatiecommissie de betrokkenen (waaronder het 

college) in de gelegenheid om een zienswijze te formuleren op de rapportage.  

 

Wij hebben het rapport alsmede de conclusies en aanbevelingen van de 

evaluatiecommissie besproken in onze collegevergadering van 13 oktober jl. Conform 

het verzoek in uw brief sturen wij u hierbij de zienswijze van het college. 

 

Allereerst wil het college complimenten geven en waardering uitspreken voor het werk 

dat de evaluatiecommissie BECH en AEF de afgelopen periode heeft gedaan. In een 

korte tijd is er zowel door de evaluatiecommissie als door AEF veel en goed werk verzet. 

Dit heeft geresulteerd in een gedegen onderzoeksrapport waarbij veel aandacht is voor 

de lessen die we kunnen leren voor de toekomst.   

 

   Voorzitter van de evaluatiecommissie 

BECH 

T.a.v. de heer L. Pennings 

Postbus 4142 

7320 AC  APELDOORN 

    

Datum 13 oktober 2022 Contactpersoon mr. S.H.M. Ornstein MCPm 

Uw kenmerk 1640201/1640202 E-mailadres mornstein@vallei-veluwe.nl 

Ons kenmerk 1640201/1644567 Telefoonnummer  
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Wij constateren naar aanleiding van de stukken dat er voor het college in de toekomst 

op een aantal vlakken leerpunten zijn. Deze neemt het college ter harte en zal deze ook 

omzetten in een handelingsperspectief. De leerpunten bevinden zich onder meer op het 

vlak van de governance structuur van dergelijke activiteiten, het verbeteren van 

risicoanalyse voor dit soort activiteiten en het ontbreken van een beleids- en 

afwegingskader voor werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.    

 

Inhoudelijk wenst het college het volgende op te merken. In de conclusies van de 

evaluatiecommissie wordt onder punt 5b (vormgeving van deelneming) onder meer 

aangegeven dat dezelfde personen functies bekleedden binnen de BECH en binnen het 

waterschap. Deze conclusie zou kunnen suggereren dat dezelfde personen betrokken 

zouden zijn geweest bij de dienstverlening aan de BECH (DVO) en handhaving. Dat is 

niet het geval. Daarnaast is er wat betreft de directieverantwoordelijkheid sprake 

geweest van functiescheiding. 

 

In het rapport wordt aangegeven dat de ernst van de financiële situatie rond BECH niet 

goed tot zijn recht is gekomen in de informatievoorziening. De wijze van 

informatievoorziening en de verschillende behoeftes en verwachtingen in dit kader zijn 

van de cultuur van transparantie die wij allen nastreven een belangrijk punt van 

aandacht. Graag gaat het college met het algemeen bestuur in gesprek over hoe dit in 

de toekomst vorm gegeven kan worden.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, 

 

 

 

 

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

secretaris dijkgraaf 

 

 


