Merks, Anton
Van:
Verzonden:
Aan:

Hans Peter Verroen
dinsdag L november

CC:

6:26
Merks, Anton; Lauwerijssen, Janneke
Lian Korst; Aa, Jacques van der; Verhulst, Jack

Onderwerp:

Schriftelijke vraag

Via Dhr. Merks

Geachte DB-leden,

het
Op de avond van 31 oktober 2016 was er op NPO-1 een televisieuitzending, waarin de kansen van oa
Energie.
van
duurzame
W^aterschap Rivierenland werden uiteengezetten aanzien van het produceren
-hebt u kennis genomen vart deze kansen?
-zijn op dit gebied ook mogelijkheden voor ons waterschap?

In afivachting van uw beantwoording,
Met vriendelijke groet,
Hans Peter Verroen,
Fractievz. CDA Waterschap Brabantse Delta
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From:

Sent:
To:

Lauwerijssen,Janneke
Friday, November25, 2016 9:25:01 AM
Verroen, Hans Peter

Cc:

Subject: antwoorden schriftelijke vragen over duurzame energie
Geachte heer Verroen,
Op 31 oktober heeft u aan het dagelijks bestuurvia de mail schriftelijkevragen gesteld conform het Reglementvan Orde. Via deze mail
ontvangt u een antwoord op uw vragen. De vragen en antwoorden van het dagelijks bestuur worden ook als ingekomen stuk vermeld op de
agenda van het algemeen bestuur van 7 december 2016.
Uw vraag ging over een televisie uitzending op de avond van 31 oktober 2016 op NPO-1 waarin de kansen van o.a.waterschap Rivierenland
werden uiteengezet ten aanzien van het produceren van duurzame energie. U vroeg aan het dagelijks bestuur of zij kennis genomen heeft van
deze kansen en of er op dit gebied ook mogelijkheden zijn voor ons waterschap.
Op 31 oktober is tijdens de uitzending van één Vandaag de energiepotentie van oppervlaktewater Sepresenteerd. Dit naar aanleiding van het
nationale onderzoek naar dit onderwerp wat het bedrijf lF technology heeft uitgevoerd, zoals ook vastgelegd in de nationale Green Deal met
de waterschappen. Het resultaat is gepresenteerd tijdens de nationale klimaattop op 26 oktober. Uit het onderzoek blijkt dat er ook in het
beheergebied van Brabantse Delta potenties zijn voor deze energie bron. De regio West-Brabant heeft in 2015 al een eigen onderzoek gedaan
om specifiek voor West-Brabant de potenties in breder verband in beeld te brengen. Vanuit deze pro actieve houding doet de regio WestBrabant (het waterschap is één van de deelnemers) als regio mee in de landelijke pilots voor energietransitie. Deze pilots zijn ook genoemd in
de beeldvormende sessie over duurzaamheid op 7 september jl.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Namens het dagelijks bestuur,
Met vriendelijke groet,

Janneke Lauwerijssen
Bestu ursmedewerker
Bestuur & Communicatie

Brabântse Delta
Bouvignelaan 5,4836 AA Breda I Postbus 5520,4801 DZ Breda
Kijk ook eens op www.brabantsedelta.nl of volg ons op Twitter, Facebook en

ti!redb.

