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MOTIE INNOVATIEF DUURZAAM WATERSCHAP

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta, in vergadering bijeen op
woensdag 4 december 2019, behandelende de Kadernota 2020-2029,

Constaterende dat:. het Waterschap investeert in innovatieve ontwikkelingen mbt versterking en
verduurzaming van de waterketen;

. inmiddels het project'Expeditie Waterketen' van start is gegaan;

. het Waterschap opgaven heeft mbt de energietransitie binnen de Regionale
Energie Strategie (RES) en Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS);. in de Deltaregio en Zuidwestelijk Nederland, waaronder het werkgebied van het
waterschap, meerdere innovatiecentra zijn op het vlak van biobased economy
en de agrofoodsector, zoals Delta Agrofood Business, Biobased Delta/Green
Chemistry Campus in Bergen op Zoom, innovatiecentra in Dinteloord en
onderzoekscentra van Avans in Breda;

. er gevorderde plannen zijn om effluent van waterzuiveringen te leveren aan
industriële bedrijven door externe waterleveranciers;. de revenuen van voorgenoemde ontwikkelingen niet of slechts zeer ten dele ten
bate komen van het Waterschap.

Overuvegende dat:. de maatschappelijke (klimaat)opgave voor het waterschap is om actief bij te
dragen aan CO2-reductie en verduurzaming;. het terugwinnen van grondstoffen en circulair werken bijdraagt aan kostenreductie
en lastenbeheersing;. effluent mogelijkheden biedt voor landbouw, bedrijfsprocessen, natuur en
consument na verdere zuivering via de 'vierde trap';

. het benutten van zoetwater uit effluent en de borging van voldoende zoetwater in
het algemeen een steeds belangrijkere taak is.

Spreekt de opvatting uit dat:. het waterschap via innovatie streeft naar verdere kostenreductie en uiteindelijke
energieneutraliteit bij waterzuivering ;. daarbij participeert in relevante regionale ontwikkelingen mbt innovaties die
bijdragen aan verdere versterking en verduurzaming van de waterketen;. het waterschap de mogelijkheden voor inzet van het effluent optimaal dient te
benutten en hierin eigen hand dient te hebben en te houden;. het waterschap in beginsel zelf zorg draagt voor exploitatie cq vermarkting van het



effluent en hernieuwbare energiebronnen op eigen terrein

Ver¿oekt het dagelijks bestuur:
. voor het AB in de eerste helft van 2020 een themabijeenkomst te organiseren

'lnnovatief duurzaam waterschap' over de kansen en mogelijkheden voor inzet
van effluent voor onder meer de zoetwatervoorziening; alsmede over het
benutten van innovaties ten dienste van de waterketen en de opgaven
RES/REKS;

o hierbij te betrekken het lopende initiatief van 'Expeditie Waterketen';
r de bevindingen hiervan en de resultaten van al ontwikkelde innovaties uit te

werken in een beleidsnotitie 'lnnovatief duurzaam waterschap';
. voorafgaande aan de behandeling van de beleidsnotitie door het algemeen bestuur

van het waterschap géén ontwikkelingen toe te staan die toekomstig gebruik van
het effluent kunnen blokkeren.

en gaat over tot de orde van de dag
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