Technische vragen en antwoorden AB 26 maart 2014
Fractie CDA
4.a. Statutenwijziging Waterschapsbank
Kunnen uitsluitend de waterschappen een aanbeveling doen voor de benoeming tot commissaris (zie artikel
18)? Maakt deze statutenwijziging het mogelijk dat de Raad van Commissarissen een kandidaat op de
bindende voordracht plaatst, buiten de aanbeveling van de waterschappen om?
Antwoord
Voor de betreffende twee posities krijgen de aandeelhouders-waterschappen een aanbevelingsrecht. Dit
aanbevelingsrecht komt toe aan iedere aandeelhouder-waterschap. De raad van commissarissen zal de
aanbevolen persoon/personen op de voordracht plaatsen, met dien verstande:
a.
dat de raad van commissarissen marginaal toetst en bezwaar kan maken tegen een aanbevolen
persoon op grond van de verwachting:
i.
dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van
commissaris, of
ii.
dat de raad van commissarissen niet naar behoren zal zijn samengesteld, en
b.
dat in het geval meerdere aanbevelingen worden gedaan waartegen geen bezwaren bestaan, de raad
van commissarissen kan besluiten een of meer aanbevelingen niet over te nemen, mits uiteindelijk één
aanbeveling wordt overgenomen en op de voordracht wordt geplaatst.
Als er geen voordracht kan worden opgemaakt wegens de bezwaren, worden de aandeelhouderswaterschappen eerst nog eenmaal in de gelegenheid gesteld een nieuwe aanbeveling op te maken.
Als ook hieruit geen voordracht kan worden opgemaakt, dan pas is de raad van commissarissen vrij in zijn
voordracht.
Conclusie:
Gezien bovenstaande kunnen niet uitsluitend de waterschappen een aanbeveling doen. Indien de
waterschappen geen gebruik maken van hun recht tot voordracht kan de raad van commissarissen een
voordracht doen. Op het moment dat de waterschappen aanbevelingen doen (en daartegen geen bezwaar
leeft) is de raad van commissarissen verplicht om (in ieder geval één van) deze aanbevelingen op de
voordracht te plaatsen.
4.c. UVK Instandhouding objecten zuiveringsbeheer
Vraag
Welke RWZI’s betreft het hier?
Antwoord
Het gaat om ARBO-maatregelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Nieuwveer, Riel en Nieuw-Vossemeer.
Verder betreft het plaatsen van peilbuizen op de RWZI’s Dongemond (Oosterhout), Lage-Zwaluwe, Rijen,
Waalwijk en Waspik. Bij de RWZI’s Nieuwveer, Nieuw-Vossemeer, het rioolgemaal Nispen en RWZI Bath
betreft het chemicaliëndoseringen, met op Bath een nieuwe paralleldosering met aluminium. Verder betreft
het instandhoudingsinvesteringen van de pompinstallatie op pompstation Moerdijk en de verbetering van de
geurbehandeling op pompstation Roosendaal. Tenslotte een investering in een proef met een kelderballon op
rioolgemaal Zegge (zie ook het antwoord bij de fractie VVD).
Vraag
Wat behelst de communicatie systematiek Factor C?
Antwoord
Factor C is zowel een visie als een methodiek. De C staat voor Communicatie in het hart van beleid.
Het is een visie die stelt dat beleid en projecten ook ‘communicatief' tot stand kunnen komen, dat wil
zeggen: in contact met de omgeving. Met als resultaat beleid, waarin signalen en geluiden uit de omgeving
zijn verwerkt (van buiten naar binnen denken en handelen). Het is een werkwijze, waarin
omgevingsmanagers, beleids- en communicatieadviseurs vanaf het begin van het beleidsproces nauw met
elkaar samenwerken om de buitenwereld en het waterschap met elkaar te verbinden.
Factor C is daarmee ook een methodiek, die ondersteunt bij het ontwikkelen van communicatief beleid en
projecten. De Factor C werkwijze resulteert in een krachtenveld-belangenanalyse, een kernboodschap en een
middelenkalender. Factor C is voor en door de overheid ontwikkeld en al breed omarmd en geïmplementeerd
bij Rijk, Provincie en grote gemeenten. Ook de Brabantse waterschappen werken steeds meer volgens deze
methodiek.

1

In dit project is samen met de projectleider de krachtenveld-belangenanalyse gemaakt, de kernboodschap is
gevormd en nu wordt nagedacht over de uitvoering van de communicatie-middelen (de kalender).
5.a. Afvalwaterbeheer AFC Nieuw Prinsenland
Vraag
Er wordt gesproken over investeringen. Vinden die plaats op de RWZI in Dinteloord en zo ja komt hiervoor
nog een kredietaanvraag in het AB?
Antwoord
Vooralsnog zijn er geen financiële consequenties. Pas indien het afvalwater- en vuillastaanbod concreet
toeneemt, zullen investeringen nodig zijn. Deze investeringen zullen gefaseerd plaatsvinden. Naast de
aanpassing van het rioolgemaal en persleiding zijn er uiteindelijk aanpassingen voorzien op de rwzi
Dinteloord. Indien hiervoor investeringen benodigd zijn, volgt ter zijner tijde een kredietaanvraag in het AB.
De kosten zijn gedekt via de zuiveringsheffingsinkomsten.
Vraag
Wordt er bij de begroting rekening gehouden met een toename van afvalwater vanuit de glastuinbouw?
Antwoord
Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de toename van het afvalwater vanuit het glastuinbouwgebied
op het AFC Nieuw Prinsenland.
Fractie Ongebouwd
4.c. UVK Instandhouding objecten zuiveringsbeheer
Vraag
De vraag is of het mogelijk is een verdere onderbouwing te geven van de verdeling van middelen over de
verschillende maatregelen. De maatregelen zijn naar onze mening zeer summier weergegeven over de
verschillende projectonderdelen. Gezien de grootte van het bedrag zouden we graag een nadere
onderbouwing zien.
Antwoord
De procentuele kostenverdeling over de diverse maatregelen is als volgt:
- ARBO-maatregelen:
ca. 10%
- Chemicaliën doseerinstallaties excl. rwzi Bath:
ca. 20%
- Chemicaliëndosering rwzi Bath:
ca. 30%
- Pompen Pompstation Moerdijk:
ca. 15%
- Peilbuizen:
ca. 5%
- Stankbestrijding Pompstation Roosendaal:
ca. 15%
- Kelderballon Rioolgemaal Zegge:
ca. 5%
Fractie VVD
4.c. UVK Instandhouding objecten zuiveringsbeheer
Vraag
De instandhouding van diverse installaties kost ongeveer 200.000 meer. Daardoor moet het DB nu naar het
AB. We hebben namelijk de mandateringslimiet bepaald op 3miljoen. Nu rijst bij de VVD de vraag waarom
er gekozen is om de beluchtingsinstallatie te vernieuwen terwijl er sprake is van een innovatie, de
kelderballon, waarbij de beluchting niet meer nodig is?
Antwoord
Er wordt een krediet aangevraagd voor het plaatsen van een kelderballon, niet voor het verbeteren van de
luchtbehandeling. Met de kelderballon wil het waterschap beproeven of het systeem luchttechnisch
hermetisch kan worden afgesloten. Er zijn met deze toepassing in deze omvang nog geen ervaringen.
De bestaande luchtbehandeling wordt voor de duur van de proef buiten bedrijf gesteld. Als de proef slaagt
kan de luchtbehandeling komen te vervallen.
Vraag
Kan de portefeuillehouder aangeven welke bedragen voor welke werken uitgetrokken worden. Nu is het een
soort lumpsum bedrag.
Antwoord
Verwezen wordt naar het antwoord bij de fractie Ongebouwd.
Vraag
Over welke locaties praten we eigenlijk?
Antwoord
Verwezen wordt naar het antwoord bij de fractie CDA.
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