Technische vragen en antwoorden AB 20 april 2016
Agendapunt 3a Rapport rekenkamercommissie Integraal werken
VVD
Vraag
Er wordt gesteld dat bij inrichting van gebieden door derden, waarbij het waterschap aanschuift
voor de functie water, dat op gespannen staat met integraal werken. Daarbij wordt direct
opgemerkt dat in de zeer recent vernieuwde visie het waterschap in de samenwerking met derden
verder zal kijken dan haar kerntaken. Vraag: hiermee lijkt "het op gespannen voet" ondervangen,
klopt dat? Graag nadere toelichting.
Antwoord
Dit is een bestuurlijke vraag.
PvdA
Vraag
In de rapportage van de RKC is op pg 3 sprake van een interne nieuwsbrief van januari 2016
Kunt u die ons ter beschikking stellen?
Antwoord
Ja.
Agendapunt 3b Jaarverslag Rekenkamer
CDA
Vraag
Zijn in de kosten over 2015 van de Rekenkamercommissie ook de interne uren van betrokken
medewerkers opgenomen?
Antwoord
De interne uren van de betrokken medewerkers worden niet ten laste van het budget van de
rekenkamercommissie gebracht maar intern opgevangen.
Agendapunt 5.a Intrekken verordening en beleidsregels BIBOB waterschap Brabantse Delta
PvdA
Vraag
Is er intern en protocol of zijn er richtlijnen m.b.t. het opstarten van een BiBOB onderzoek?
Antwoord
Nee, er is geen intern protocol en er zijn ook geen richtlijnen.
Voor aanbestedingen is dit niet meer nodig omdat er standaard bij Europese aanbestedingen een
Gedragsverklaring Aanbesteden wordt verlangd die dezelfde waarborgen heeft als het laten
invullen van een BIBOB-vragenlijst.
Voor vastgoedtransacties beoordelen de medewerkers Vastgoed zelf of er nader onderzoek nodig is
bijvoorbeeld als zaken gedaan gaat worden met een onbekende (internationale) partij.
Agendapunt 5b. Motie TTIP
Natuur
Vraag
Zienswijze DB. De genoemde factsheet van de Unie van Waterschappen is niet bijgevoegd. Die
ontvang ik graag alsnog.
Antwoord
De factsheet is inmiddels in Ibabs bij het betreffende agendapunt geplaatst.
Agendapunt 5.d Meervoudige centrumregeling Winnend Samenwerken
PvdA
Vraag
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid / bevoegdheid om andere taken toe te voegen aan de
meervoudige centrumregeling?
Antwoord
De DB’s van de deelnemende waterschappen zijn bevoegd om op een gemotiveerd voorstel andere
taken aan de centrumregeling toe te voegen.
Vraag
Is de centrum regeling ook uit te breiden tot meerder waterschappen en eventueel andere
overheden?
Antwoord
Andere waterschappen en overheden kunnen toetreden tot de meervoudige centrumregeling.
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Agendapunt 5.e Aanvullend voorbereidingskrediet duurzame vergisting
Bedrijven
Vraag
Wat zijn de uiteindelijke verwachtte inkomsten van dit project als het uiteindelijk wordt
gerealiseerd? En dit natuurlijk ten opzichte van de verwachtte investering inclusief de
voorbereidingskosten.
Antwoord
Met de resultaten van de proeven uit de pilot kan de business case voor de totale slibverwerking
Bath worden opgesteld (dus zowel de investeringskosten en de nieuwe exploitatiekosten). Het
resultaat wordt aan het AB aangeboden bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet. Voor nu
houden we vast aan eerder gestelde (positieve) prognoses.
Vraag
Wat zijn de gevolgen voor de kosten van de gewone slibverwerking als er vanwege deze
ontwikkeling aanmerkelijk minder slib naar SMB wordt afgevoerd? En zijn deze gevolgen
meegenomen in de berekeningen bij vraag 1?
Antwoord
Het proces thermofiele gisting draagt bij aan meer afbraak van organische stoffen, daardoor
verhoogde biogasproductie en minder aanbod van slib aan SNB. De gevolgen worden in de
business case verder uitgewerkt en aan het AB aangeboden bij de aanvraag van het
uitvoeringskrediet.
Ons Water / Waterbreed
Vraag
Wat zijn de technische resultaten van het traject dat tot op heden doorlopen is en hoe verhoudt dat
zich tot de verwachtingen?
Antwoord
De cijfers uit eerdere proeven met betrekking tot thermofiele gisting waren positief, maar
onvoldoende om juiste verwachtingen op mogelijk besparingspotentieel aan te kunnen geven als
deze technieken op full scale zouden worden toegepast. Dit werd gezien als een hoog risico binnen
dit project. Daarom wordt in deze pilot in voorbereiding op het project “duurzame vergisting”,
opnieuw het effect van thermofiele gisting onderzocht, alsmede proeven gedaan om stikstof terug
te winnen (hergebruik grondstoffen).
Vraag
Graag ontvangen we een kwantificering en onderbouwing van de te verwachten daling van de
exploitatielasten vanaf 2018.
Antwoord
Met de resultaten van de proeven uit de pilot kan de business case voor de totale slibverwerking
Bath worden opgesteld (dus zowel de investeringskosten en de nieuwe exploitatiekosten). Het
resultaat wordt aan het AB aangeboden bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet.
VVD
Vraag
Wat ligt eraan ten grondslag dat dit kennelijk niet in een keer is meegenomen in de begroting?
Antwoord: Risicomanagement is een continue proces binnen een project. Risico’s worden
ingebracht, analyse geeft aan welke beheersmaatregel de meeste risico reductie geeft. Om aan het
einde van de proeven een beter beeld te hebben van besparingen in exploitatie blijkt een
onderzoek naar ontwaterbaarheid noodzakelijk. Dit ontwaterbaarheidsonderzoek inclusief de
inspanningen om een goede analyse te maken (inclusief onderlinge afhankelijkheden en
consequenties vanuit reeds lopende onderzoeken zoals thermofiel en terugwinnen stikstof)
resulteert in een langere doorlooptijd.
Vraag
Zijn hierdoor besparingen mogelijk op het uitvoeringskrediet
Antwoord
Met de resultaten van de proeven uit de pilot kan de business case voor de totale slibverwerking
Bath worden opgesteld (dus zowel de investeringskosten en de nieuwe exploitatiekosten). Het
resultaat wordt aan het AB aangeboden bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet.
Agendapunt 6a. Management-letter
Natuur
Vraag
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Blz 8. Wat zijn hybride vermogenstitels en wat is hybride kapitaal? Welke risico's zijn verbonden
aan deze handelswijze van de NWB?
Antwoord
Hybride vermogenstitels/kapitaal is een mengvorm tussen eigen en vreemd vermogen. Om te
kunnen voldoen aan de vereiste leverage ratio is de NWB in 2015 gestart met het aantrekken van
hybride kapitaal, in de vorm van achtergestelde leningen. Het voordeel van deze leningen is dat zij
als eigen vermogen meetellen bij de leverage ratio maar dat de verstrekkers geen stemrecht en
recht op dividendontvangst hebben. Het nadeel van het aangetrokken hybride kapitaal is dat deze
achtergesteld is t.o.v. reguliere leningen en obligaties maar een hogere rangorde heeft dan de
NWB-aandeelhouders. De consequentie hiervan is dat deze leningen duurder zijn dan reguliere
leningen.
VVD
Vraag
Heel goed dat het overgrote deel van producten en diensten in 2016 zullen worden uitgevoerd.
Vraag die daarbij rijst is wel, wat is het overgrote deel. Ligt dat net boven de 50% of is het net
geen 100%? En dat dan in relatie tot het verwachte negatieve resultaat van € 1,23 miljoen. Met
andere woorden, wat gaat er niet gerealiseerd worden en welke kosten moeten daar dan nog
additioneel voor gemaakt worden. Als we daar voor zouden corrigeren hoe hoog zou dan het
verwachte negatieve resultaat zijn, uitgaande van 100% realisatie van producten en diensten
Antwoord
Uit de rapportage kan geconcludeerd worden dat er vooralsnog geen additionele kosten voorzien
worden voor producten en diensten die niet gerealiseerd worden in 2016. Hoewel het lastig te
meten is, zal het de realisatie van de in de exploitatie opgenomen producten en diensten dicht bij
de 100% liggen. Voor de investeringsuitgaven is de verwachting dat 100% van de begrote
investeringsuitgaven in 2016 gerealiseerd wordt. Ook wanneer de producten en diensten 100%
gerealiseerd zullen worden, past dit binnen de begroting omdat de marges zo smal zijn dat dit de
lasten nauwelijks zal beïnvloeden.
Agendapunt 6c Terugmelding onderzoek gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de
boomteelt en akkerbouw
PvdA
Vraag
Waardoor bent u overtuigd, dat de uitstoot van nutriënten naar het oppervlaktewater voldoende
afneemt met de huidige aanpak?
Antwoord
Er is gesteld dat op grond van langjarige meetreeksen een daling van de nutriënten concentraties
zijn waar te nemen, zonder oordeel of dat al dan niet voldoende is. In de watersysteemanalyses
wordt per Waterlichaam nader onderzocht wat nodig is en mogelijk is om de KRW doelen te halen.
agendapunt 6.d. Communicatiestrategie belastingen
PvdA
Vraag
www.bwbrabant.nl Kwijtschelding niet mogelijk voor ondernemers? (link)
Antwoord
Ondernemers komen in algemene zin niet in aanmerking voor kwijtschelding van hun
waterschapsbelasting. Het waterschap heeft in het Bestuursakkoord opgenomen dat kleine
ondernemers/zzp’ers vanaf 1 januari 2016 wél in aanmerking komen voor kwijtschelding. Daarmee
constateert u terecht dat dit niet goed op de website van BWB vermeld staat. Het waterschap heeft
de BWB op maandag 18 april verzocht om duidelijker aan te geven op de website van BWB welke
ondernemers wél in aanmerking komen voor kwijtschelding.
--------------Overgebleven technische vragen AB maart 23 maart 2016 van mevrouw Bonthuis
Vraag
Het past niet bij een natte natuurparel om te jagen, wie gaat erop toezien dat dit niet meer
gebeurt?
Antwoord
Op de percelen van de betreffende agrariër en SBB mag niet meer gejaagd worden. Dit betreft
circa 80 hectare. Als de gehele polder straks natte natuurparel is, dan is bejagen hier niet meer
aan de orde. Als beheerder zal Staatsbosbeheer hierop toezien.
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Vraag
Zit er een overgangsperiode in de agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het al dan niet
gebruiken van intensieve bemesting.
Antwoord
Bij overdracht van gronden legt het GOB (groen Ontwikkelbedrijf / fonds ) van de provincie een
kwalitatieve verplichting (passend binnen de natte natuurparel) op aan de particulieren die gronden
in bezit houden, waarin staat wat er wel en niet mag.
De nieuwe eigenaar wordt verplicht natuur te maken en daar hangen een aantal voorwaarden aan
vast. Dat gaat in per direct, er is dus geen overgangsperiode van agrarische bedrijfsvoering. Dat
wordt gemonitord.
De betreffende agrariër en SBB werken daarom nauw samen met o.a. west Brabantse
vogelwerkgroep, lokale groepen zoals IVN etc. als het gaat om het ontwikkelen van natuur. De
bedoeling is om percelen om te zetten naar natuur, het is dus natuur ontwikkelen en niet “boeren
op natuur”.
Vraag
Nu is er in de polder onlangs deze weken intensief gegierd en geïnjecteerd, hoe is dat te verklaren?
Antwoord
Op dit moment is nog niet de gehele polder in bezit. Het waterschap hoopt dat dit op termijn lukt
maar op dit moment kan dit alleen op vrijwillige basis of de eigenaar moet zelf zijn bouwland
omzetten naar natuur. Als deze boeren bemesten kunnen we daar nu niets tegen doen behalve een
beroep op hun medewerking.
In het kader van de vragen graag uw aandacht voor onderstaande aankondiging van de excursie
waarvoor ook de AB leden zijn uitgenodigd.
Op donderdag 9 juni 2016 organiseren Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, Waterschap
Brabantse Delta en Biologische boerderij Heining&Hoef een excursie in de Lage Vuchtpolder. De
excursie start vanaf:
Kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord van 17.00 uur tot 21.00 uur
Tussen de dijken 101
4826 GW Breda
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