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Voorstel  

1. Kennisnemen van het rapport: ‘Een onderneming van korte duur’, bevindingen  

evaluatie faillissement BECH en de conclusies en aanbevelingen van de tijdelijke  

commissie; 

2. Bespreken van het rapport en de conclusies en aanbevelingen met inachtneming van  

de zienswijze van het college van dijkgraaf en heemraden; 

3. De conclusies en aanbevelingen van de tijdelijke commissie overnemen  
met inachtneming van de zienswijze van het college van dijkgraaf en heemraden;  

4.   Kennisnemen van de reacties op verzoek tot zienswijze van de voormalig directeur  

BECH namens het waterschap en de voormalig commissaris BECH namens het 

waterschap.  

 

Inleiding  

Het algemeen bestuur heeft op respectievelijk 7 februari en 25 april 2022 besluiten  

genomen over een in te stellen tijdelijke commissie evaluatie BECH, een daarbij  

passende verordening en een plan van aanpak en opdracht. De commissie heeft het 

adviesbureau AEF opdracht gegeven haar te ondersteunen via  

een secretariaatsmodel.  

 

 De resultaten van de evaluatie bestaan uit:  

- een advies rapport opgesteld door AEF onder leiding van de commissie;  

- conclusies en aanbevelingen opgesteld door de tijdelijke commissie;  

- een zienswijze van het college van dijkgraaf en heemraden.  
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Beoogd effect  

Beoogd effect is een door het algemeen bestuur gedragen set van conclusies en  

aanbevelingen met betrekking tot het faillissement van BECH met als doel om hier voor 

de toekomst lering uit te trekken.  

 

Argumenten  

1.1 De tijdelijke commissie heeft conform de verordening en plan van aanpak haar  

opdracht uitgevoerd. Alle beoogde partijen hebben op constructieve wijze de van hen  

gevraagde bijdrage geleverd. Met de gevraagde zienswijze(n) en een juridische toets op  

openbaarmaking ligt er een afgerond product voor bespreking en besluitvorming in het 

algemeen bestuur.  

 

Kanttekeningen  

1.1 Een door het algemeen bestuur gedragen evaluatie met conclusies en aanbevelingen  

is van belang om het faillissement van de BECH bestuurlijk af te ronden.  

 

Financiën  

De rapportage heeft geen financiële consequenties.  

 

Standpunt commissie  

De commissie is blij met het gedegen rapport dat voorligt en geeft hiervoor 

complimenten aan de tijdelijke commissie. De commissie deelt de conclusies en 

aanbevelingen zoals opgesteld door de tijdelijke commissie evaluatie BECH. Het voorstel 

wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de algemeen bestuursvergadering op 21 

november 2022. 

  

 

Bijlagen  

1 rapport ‘Een onderneming van korte duur’ bevindingen evaluatie faillissement BECH 

opgesteld door bureau AEF 

2 conclusies en aanbevelingen;  

3 zienswijze van het college van dijkgraaf en heemraden;  

4 de reacties op verzoek tot zienswijze van de voormalig directeur BECH namens het  

waterschap en de voormalig commissaris namens het waterschap.  

 

  

 

Ondertekening  

 

  

 

L.K. Pennings,      drs. ing. K.A. Blokland,  

voorzitter tijdelijke commissie BECH   secretaris tijdelijke commissie BECH   

 

 


