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Technische vragen algemeen bestuur 10 juli 2019 

 
3.a 
 

Aanpak samenwerkingsagenda Vlaanderen  
Fractie VVD 
Prachtig en uitgebreid gestelde nota. 
Vraag 

Hebben de Belgen ook zo’n nota?  
Antwoord 
Voor zover bij het waterschap bekend  zijn er geen vergelijkbare nota’s bij de 
Vlaamse partners. De bestaande afstemmingsacties met Nederland voor de 
regionale wateren in het grensgebied met de provincie Antwerpen zijn opgenomen in 
het Vlaamse Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas 2016-2021. Bekkenspecifiek 

deel Maasbekkken 
(https://www.vlaanderen.be/publicaties/stroomgebiedbeheerplan-voor-de-maas-
2016-2021-bekkenspecifiek-deel-maasbekken). 

 
Vraag 
Is waterveiligheid ook een onderwerp voor samenwerking? 
Antwoord 
In beginsel kunnen alle thema’s worden verkend op kansen voor Vlaams-

Nederlandse samenwerking. Waterveiligheid is (anders dan wateroverlast en 
droogte)  een onderwerp dat minder speelt voor de Vlaamse delen van de regionale 
wateren in het Maas stroomgebied.  
 
Fractie PvdA 
Vraag 

In het algemeen: hoe zit het met de kostenverrekening voor verontreiniging door oa 
gewasbeschermingsmiddelen en landbouwemissies die via Vlaanderen in onze 
stroomgebieden komt en vice versa?  
Antwoord 
Er zijn geen kostenverrekeningsinstrumenten en afspraken voor 
grensoverschrijdende stroomgebieden die Vlaanderen en Nederland delen.  

 

Vraag 
En, wordt er ook grensoverschrijdend samengewerkt bij de (internationale) aanpak 
van drugsdumpingen en dumping van chemisch afval? Ook hier: hoe zit het met het 
verhalen van kosten en schade?  
Antwoord 
In 2018 hebben de provincie Noord-Brabant en het Departement Omgeving (Vlaams 
Gewest) het initiatief genomen voor het met diverse betrokken overheden 

(waaronder de waterschappen)  bespreken van issues rondom toezicht en 
handhaving in het grensgebied. In themagroepen worden onderwerpen nader 
uitgewerkt, bijvoorbeeld rondom dumpingen van drugsafval. Voor het waterschap 
zijn er geen bestuursrechtelijke mogelijkheden voor handhaving of verhaal van 
gemaakte kosten, indien er schade in het beheergebied van het waterschap ontstaat 
door een incident in België. Wel is het in beginsel mogelijk om langs het civiele recht 

schade te verhalen die in het buitenland zijn oorzaak vindt.  
 

Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
In het document ‘Samen grenzen overbruggen – Aanpak samenwerkingsagenda 
Vlaanderen’ d.d. 26 juni 2019, wordt op pagina 6 verwezen naar maatregelen welke 
uitgevoerd zijn en voorzien zijn voor het ven Groote Meer. 

Welke maatregelen zijn er uitgevoerd? 
Antwoord 
Een belangrijke uitgevoerde maatregel is de aanleg van een watertransportleiding 
vanaf de Kalmthoutse Heide richting het westelijk deel van het Groote Meer. 
Hierdoor kan het neerslagoverschot in de winter worden  benut voor het verhogen 
van het peil. Andere uitgevoerde maatregelen betreffen het opschonen van een 
aantal kleinere vennen en de aanleg van een dam om te voorkomen dat eutroof 

water niet het westelijk deel van het Groote Meer beïnvloedt. Tevens zijn ook een 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/stroomgebiedbeheerplan-voor-de-maas-2016-2021-bekkenspecifiek-deel-maasbekken
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aantal infiltratiesloten en zakputten afgedamd. 

 
Vraag 
Welke maatregelen zijn er voorzien? 
Antwoord 
Het Groote Meer wordt normaal gesproken vooral gevoed door water vanaf de 
Steertse Heide (is een landbouwenclave in België). Het water heeft een ‘slechte’ 
kwaliteit door de landbouwactiviteiten. De Vlaamse overheid is bezig met de 

aankoop van landbouwpercelen om de belasting van het oppervlaktewater met 
nutriënten te stoppen/reduceren. Omdat uitspoeling nog tientallen jaren zal 
optreden, zal er ook een zuiveringswerk worden gerealiseerd op Nederlands 
grondgebied.  
 
Vraag 

3. Wat is de stand van zaken momenteel aangaande de verdroging van de ‘Groote 
’en ‘Kleine’ Meer? 
Antwoord 
De vennen rondom het Groote Meer moeten het vooral hebben van neerslag. Effect 

van de uitgevoerde maatregelen is dat hemelwater langer wordt vastgehouden en 
benut in het Kleine en Groote Meer. Door beheermaatregelen van de Vlaamse en 
Nederlandse terreinbeheerders  (aanleg van plagstroken, randen van vennen boom-

vrij maken en het opschonen van vennen) stijgen beoogde doelsoorten (oeverkruid-
verbond) in aantal, ook nabij het Kleine Meer. In de vennen die opnieuw zijn 
aangelegd is er een toename van de kamsalamander populatie. Samenvattend: het 
lukt het waterschap beter met de convenantpartners (Brabantse Wal) om water 
langer vast te houden in het gebied. Inzet voor de lange termijn is een meer robuust 
systeem dat zelf in staat is om water structureel langer vast te houden.  
 

Vraag 
Kunt u aangeven of de genomen maatregelen voldoende effect sorteren ook in 
relatie tot de grote droogte(s)? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, verwacht u dat 
gezien de grote droogte(s) er meer maatregelen nodig zijn? Zo ja welke? 
Antwoord 
In het voorjaar van 2018 is er voor het Groote Meer veel water aangevoerd vanuit 

de Kalmthoutse heide, waardoor het Groote Meer langer tot aan de rand gevuld 
stond in april dan in 2017. Het Groote Meer was in de zomer nagenoeg het enige 
ven in de omgeving waar nog water stond tijdens de extreme droogte. Het Kleine 
Meer stond en staat nog te vaak droog. In de aanloop naar het nieuwe convenant 
voor de Brabantse Wal in 2021 worden mogelijkheden verkend om de 
watervoerendheid verder te kunnen vergroten, gericht op het ook in het Kleine Meer 
volledig halen van de doelstellingen voor kwetsbare natuurdoeltypen (N2000). 

 
Vraag 
In de informatiebrochure ‘Een kijkje over de grens Wat speelt er in Vlaanderen?’ d.d. 
26 juni 2019, 
wordt op pagina 14 verwezen naar een ‘natuurbelevingspark’. 
Wat wordt hieronder verstaan? 
Antwoord 

De gemeente Essen stelt in haar bestuursakkoord voor de periode 2019-2024 dat 
elke inwoner op wandelafstand een bos of natuurgebied moet hebben. Het gaat dan 

om combinaties van ‘ecosysteemdiensten’ zoals biodiversiteit, klimaatbuffer, 
belevingswaarde en ruimte voor onthaasting om tot rust te komen. De ambitie van 
de gemeente om een natuurbelevingspark (‘Beekdal’) aan te leggen in de vallei van 
de Kleine Aa nabij de woonkern Wildert moet in dit licht geïnterpreteerd worden.  

 
Vraag 
Zijn er al concrete plannen? 
Zo ja, wat houden deze in? En zo nee, wilt u ons in een vroeg stadium op de hoogte 
houden van eventuele toekomstige plannen? 
Antwoord 
De gemeente Essen heeft nog geen concretere plannen bekend gemaakt om het 

beoogde  ‘natuurbelevingspark’ te realiseren. De gemeente wil het beekdal van de 
Kleine Aa maximaal behouden wegens de landschappelijke waarde in combinatie 
met de potentie van een natuurlijk rustpunt met belevingswaarde voor de inwoners. 
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Hiervoor wil men de gronden die eigendom zijn van de gemeente achter de 

basisschool WIGO in de vallei, gebruiken. Hoe het park er concreet uit moet komen 
te zien, is nog niet nader omschreven.  Om het plan concreet tot uitvoering te 
brengen moeten er nog een aantal planologische stappen worden gezet. Het 
waterschap houdt de ontwikkelingen aan de andere kant van de grens in het oog om 
hier in een vroeg stadium op in te kunnen spelen en meekoppelkansen te ontdekken 
met de beoogde herinrichting en het beheer van het stroomgebied van de Kleine 
Aa/Molenbeek. Het waterschapsbestuur zal van de ontwikkelingen op de hoogte 

worden gehouden. 
 
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Pag 3: OMWB heeft de opdracht om vergunningaanvragen e.a. van Vlaamse 
bedrijven te beoordelen. 

Welke afspraken zijn hier exact over gemaakt? Mag de OMWB ook pro-actief aan de 
slag, of alleen in directe opdracht van de provincie? Veel van deze zaken zullen 
immers vanuit Vlaanderen niet expliciet aangedragen worden voor advies. 
Antwoord 

De provincie verstrekt de OMWB jaarlijks een opdracht om de advisering over 
aanvragen uit Belgie te behandelen. Het gaat daarbij expliciet over adviesverzoeken 
die door de provincie Antwerpen, Belgisch Limburg en/of het Vlaams Gewest aan de 

provincie Noord-Brabant gericht zijn. Daarover zijn al vele jaren afspraken tussen de 
provincie Antwerpen en de provincie Noord-Brabant in het kader van het (Europees) 
verdrag van Espoo en Helsinki. Eén van de afspraken is dat het gaat over aanvragen 
omgevingsvergunning van provinciale IPPC-bedrijven. De aanvragen van niet IPPC-
bedrijven en gemeentelijke inrichtingen worden niet uitgewisseld. Het gaat 
overigens altijd om aanvragen waarbij mogelijk grensoverschrijdende effecten 
verwacht worden. Als bij voorbaat vaststaat dat die er niet zijn, worden de 

aanvragen niet uitgewisseld. 
Vlaamse en Nederlandse gemeente dienen overigens onderling de aanvragen uit te 
wisselen van inrichtingen die onder hun bevoegd gezag vallen. Indien een gemeente 
hiervoor de OMWB inschakelt zal de OMWB die adviesverzoeken behandelen. In alle 
andere gevallen is de gemeente hiervoor zelf verantwoordelijk. De OMWB gaat niet 
pro-actief zoeken naar aanvragen, zij werkt immers in opdracht van provincie en 

gemeenten. 
 
Vraag 
De voormalig gedeputeerde Van den Hout heeft in zijn periode afspraken over 
dergelijke advies- en of vergunningaanvragen neergelegd bij de OMWB. Welke 
omgevingsdienst doet nu wat? 
Antwoord 

De OMWB behandelt alle adviesverzoeken uit Vlaanderen voor de gehele provincie 
Noord-Brabant. Indien zij dat nodig acht schakelt de OMWB hierbij de expertise in 
van andere omgevingsdiensten, waterschappen of provinciale specialisten. 
 
Vraag 
Hoe worden statenleden en de waterschappen geïnformeerd over deze advisering 
vanuit de omgevingsdiensten? 

Antwoord 
De provincie Noord-Brabant wordt geïnformeerd via de normale termijnrapportages 

waarbij wordt teruggekoppeld over de totale provinciale opdracht aan de OMWB. 
Verder wordt bij bestuurlijk gevoelige zaken e.e.a. voorgelegd aan de gedeputeerde 
milieu via het wekelijks provinciale VTH-overleg. Het is vervolgens aan de provincie 
intern om te zorgen voor een eventuele terugkoppeling aan PS. 
De Waterschappen worden door de OMWB betrokken bij adviesverzoeken waarbij 
grensoverschrijdende wateraspecten een rol spelen. De Waterschappen hebben 
daarbij een adviserende rol en geen opdrachtgevende rol. 
Er vindt dus geen algemene terugkoppeling plaats aan de Waterschappen over de 
totale advisering, maar enkel over die gevallen waarin een Waterschap heeft 
geadviseerd. 
 

Vraag 
Pag 4: werkgroep Buurlanden Maas en netwerk: 
Zijn agenda’s of stukken van deze werkgroep ook in te zien door AB-leden? 



 

 

Pagina 4 

 

Antwoord 

Nee, deze agenda's of stukken zijn niet in te zien door AB-leden, omdat het hier een 
ambtelijk overleg betreft en geen bestuurlijk overleg. 

 
Vraag 
Is dit alleen een ambtelijke werkgroep, of hoe zijn bestuurders hierbij betrokken 
(actief)? 
Antwoord 

Dit is een ambtelijke werkgroep. De werkgroep formuleert onder andere adviezen  
voor de bestuurders in de Maas stuurgroep RBOM-DHZ. De bestuurlijk 
portefeuillehouder vanuit het DB wordt actief bij deze advisering betrokken.  
 
Vraag 
Hoe versterkt het waterschap de samenwerking met De Dommel en de provincie en 
op welk niveau (ambtelijk, bestuurlijk)? En waarom nu (pas)? 

Antwoord 
Het waterschap trekt al langer samen ambtelijk en bestuurlijk met De Dommel op 

voor de afstemming en samenwerking met Vlaanderen. Concrete resultaten zijn de 
samenwerkingsovereenkomst over het onderhoud van waterlopen en het 
samenwerkingscharter met de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie 
Antwerpen.  Gebleken is dat ruimtelijke ontwikkelingen een belangrijke factor 
kunnen zijn voor het halen van waterdoelen. Daarom willen de twee waterschappen 

de samenwerking met de provincie Noord-Brabant versterken om die samenhang 
nadrukkelijker te bespreken met Vlaamse partners, 
 
Vraag 
3a. SAMEN grenzen overbruggen 
SDG’s zijn prachtig, maar komen voor AB uit de lucht vallen. Kunnen we zsm thema-

bijeenkomst met duiding hiervan krijgen? 
Antwoord 
Op vrijdag 28 juni zijn de SDG’s uitgebreid besproken met het AB (thema-
bijeenkomst duurzaamheid).  
 
Vraag 

Vraag bij Pag 9 en 10 schema Hoofdthema’s: nog steeds weinig concreet, ondanks 

aanbeveling rekenkamer. Kunt u hier en daar wat voorbeelden geven? 
Antwoord 

De voorgestelde samenwerkingsstrategie richt zich bewust op het SAMEN 

met Vlaamse partners concreet maken van grens-overbruggende acties. 

Denk bijvoorbeeld aan een grensoverschrijdend plan voor 

akkerrandenbeheer of aan maatregelen zoals worden getroffen in de 

verschillende Europese projecten (o.a. verminderen van belasting van 

oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat, 

aanleg van peil-gestuurde drainage en infiltratiegreppels, hydrologisch 

herstel voor natte natuur en aanleg van meanders in de Mark). Voor het 

Merkske gaat het bijvoorbeeld om kleinschalige beekherstelmaatregelen 

(ophogen van de beekbodem met zand, schaduw brengende beplanting 

langs de beek en hout in de beek voor stromingsvariatie).  Voor de waterketen 

kan worden gedacht aan aanvullende zuiveringstechnieken om  

microverontreinigingen te verwijderen, al dan niet gecombineerd met verwijdering 
van stikstof en fosfaat. 
 

Vraag 
Vraag pag 11: in welke gremia Nl-Vl wordt op dit moment het thema energie 
geagendeerd? 
Antwoord 
Er zijn vanuit de RES nog geen specifieke contacten met Vlaanderen gelegd. Er 
wordt nu eerst gewerkt aan een concept RES. Op basis daarvan wordt contact 
gezocht met de naastgelegen regio’s. Daarbij zijn de Nederlandse regio’s (zoals 

Zeeland en Hoekse Waard) en Vlaanderen in beeld.  Rondom energietransitie is er al 

wel door 17 Vlaamse en Nederlandse partners (waaronder de gemeente 

Breda) 3 jaar intensief samengewerkt  binnen het Europese See2Do!-project 
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(https://www.grensregio.eu/projecten/see2do). 
 
Vraag 
Vraag algemeen: in de kadernota is een bedrag voor grensoverschrijdende 
samenwerking opgenomen. Kunt u aangeven hoeveel? Handig om dat nog even te 
benoemen hier; helpt bij de concretisering. 
Antwoord 

Per jaar is er een budget van € 60.183,- euro beschikbaar voor activiteiten die vallen 
onder buitenlandbeleid. Dit budget wordt ieder jaar in de begroting vastgesteld. 
Het buitenland beleid heeft echter geen betrekking op de samenwerking met de 
Vlaamse zuiderburen  omdat dat reguliere activiteiten betreft voor de uitvoering van 
de kerntaken in het beheergebied. Hiervoor bestaat geen aparte begrotingspost. 
Vanuit diverse waterdossiers plegen waterschapmedewerkers hiervoor inzet. De 
coördinatie van de samenwerkingsactiviteiten vindt plaats door de afdeling Beleid en 

Planadvies (0,2 FTE). Investeringen voor maatregelen in het grensgebied maken 
onderdeel uit van projectbegrotingen van het waterschap en/of maken onderdeel uit 
van Europese subsidieprojecten. Stimuleringsmaatregelen voor kleinschalige 
maatregelen zoals bijdragen voor  akkerrandenbeheer maken onderdeel uit van de 

exploitatiebegroting.  
 

Fractie CDA 
Vraag 
Hoezo is Vlaanderen de vragende partij bij droogte? 
Antwoord 
De droge zomers van 2017 en 2018 hebben  in Vlaanderen grote maatschappelijke 
en politieke aandacht gekregen. Naar aanleiding daarvan is men beleid aan het 
formuleren om beter te kunnen omgaan met gevolgen van aanhoudende droge 

periodes. Vanuit de Commissie Integraal Waterbeleid is er hierover informatie/advies 
gevraagd aan Nederlandse partijen waaronder het waterschap Brabantse Delta. Zo 
heeft men bijzondere interesse voor de Nederlandse verdringingsreeks en criteria die 
het waterschap hanteert om onttrekkingsverboden af te kondigen. Op vraag van de 
provincie Antwerpen wisselt het waterschap informatie uit met die provincie over 
onttrekkingsverboden in het stroomgebied van het Merkske. De intentie is om 
gelijke uitgangspunten aan te houden aan weerszijden van de grens. 

 
3.b 
 

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap  
Fractie VVD 
Vraag 
Hoeveel pilots gaan we doen? 
Antwoord 

Dit jaar starten we met één pilot en worden de mogelijkheden voor een tweede pilot 
verkend. Deze tweede pilot kan dit jaar nog van start gaan. Een verdere 
inventarisatie en concretisering van potentiële pilots voor de toekomst vindt plaats 
in het programma duurzaamheid dat in ontwikkeling is. 
  
Vraag 
Welke onderwerpen betreffen ze? 

Antwoord 
Gestart wordt met een pilot Social Return on the Issue (SROI) om op een 
vernieuwende wijze werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot 

arbeidsmarkt. Voor Duurzaam Grond-, Weg en Waterbouw (GWW) wordt momenteel 
een pilot verkend. 
  
Vraag 

Hoe worden ze gemonitord? 
Antwoord 
De pilot SROI wordt in samenwerking met een stichting opgezet. In deze opzet 
wordt de monitoringsbehoefte gespecificeerd. De stichting organiseert het 
verzamelen en ontsluiten van de voortgangs- en managementinformatie richting het 
waterschap.  

  
Voor de in verkenning zijnde pilot Duurzaam GWW is op dit moment nog geen 
specifieke monitoring voorzien, anders dan de generieke monitoring waarin 

https://www.grensregio.eu/projecten/see2do
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actiepunt 4 over wordt gesproken. Uitgangspunt van de pilots is dat leerervaringen 

goed gedocumenteerd worden. 
  
Fractie PvdA 
Vraag 
In de werkwijze actiepunt 4 wordt gesproken over monitoring en rapportering. Hoe 
wordt sociaal-return (lees werkgelegenheid creëren voor mensen met een beperking 
tot de arbeidsmarkt) in de toekomstige monitoring opgenomen en zichtbaar in de 

rapportering? 
  
Antwoord 
De pilot SROI wordt in samenwerking met een stichting SROI opgezet. In deze opzet 
wordt de monitoringsbehoefte gespecificeerd. De stichting organiseert het 
verzamelen en ontsluiten van de voortgangs- en managementinformatie richting het 

waterschap. Rapportering over de pilot vindt halverwege (globaal) en bij afronding 
plaats. Over Social Return in het algemeen wordt momenteel niet gerapporteerd. 
  
Vraag 

Is/wordt op het waterschapskantoor wel eens de Regenboogvlag gehesen, en zo ja 
bij welke gelegenheid/gelegenheden was/ is dat? 
  

Antwoord 
De Regenboogvlag is in het verleden niet gehesen bij het waterschap. Deze 
beleidsnota Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap gaat specifiek over 
de maatschappelijke impact die met het inkoopvolume van Waterschap Brabantse 
Delta bereikt kan worden. Het hijsen van de Regenboogvlag maakt daar niet direct 
onderdeel vanuit. 
  

Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Worden er momenteel binnen het waterschap schoonmaakproducten gebruikt die 
biologisch afbreekbaar en dierproefvrij zijn? Zo ja, kunt u aangeven welke producten 
dat zijn? 
  

Antwoord 
De producten waar we momenteel mee werken zijn allen biologisch afbreekbaar. Het 
betreft de volgende merken; GreenSpeed, MultiDaily voor interieur en SanDaily voor 
het sanitair. 
 
Vraag 
Welke percentage van de producten in het bedrijfsrestaurant en catering is 

momenteel biologisch en welke percentage van de producten is plantaardig? 
Kunt u aangeven welke producten dat zijn? 
  
Antwoord 
51% van het totale assortiment wordt als gezond gekenmerkt. Dit komt uit een 
onafhankelijke audit. Vanaf 1 september 2019 start een nieuwe cateraar. Een van de 
afspraken is dat 25 procent van de dagelijkse aangeboden producten biologisch 

en/of vegetarisch is. 
  

Vraag 
Welke producten worden er momenteel ingekocht als volwaardige vleesvervangers?  
Antwoord 
Het assortiment is zo gekozen dat er dagelijks vegetarische producten aangeboden 

worden waaronder een vegetarische soep. Het personeel kan dus kiezen. 
  
Vraag 
Op welke dagen worden er vegetarische en veganistische volwaardige maaltijden 
aangeboden? Welk percentage van de inkoop betreft dat? 
Antwoord 
Dagelijks, zie vorig antwoord. 

  
Vraag 
Op pagina 4 van de beleidsnota staat ‘Milieuvriendelijk; bij milieuvriendelijk inkopen 
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houden we onder andere rekening met duurzame energie, klimaat, biodiversiteit en 

een gezonde en natuurlijke vriendelijke leefomgeving.’ 
Betekent dat dat u bij de aanbesteding van de schoonmaakdiensten als voorwaarde 
opneemt dat de schoonmaakmiddelen die worden gebruikt biologisch afbreekbaar en 
dierproefvrij zijn? Zo nee, waarom niet?  
Antwoord 
Het programma van eisen van de lopende aanbesteding vraagt om middelen die 
100% biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast moeten deze voldoen aan de geldende 

arbo- en milieuwetgeving. 
  
Vraag 
Betekent dat dat u bij de aanbesteding van het bedrijfsrestaurant en catering meer 
(dan nu) biologische, plantaardig producten opneemt? Zo nee, waarom niet?  
Antwoord 

Er is een gezamenlijk cateringbeleid ontwikkelt met de  3 Brabantse Waterschappen, 
hier staat te lezen hoe biologisch en vegetarische producten worden gepromoot. 
Vanaf 1 september 2019 start een nieuwe cateraar. Een van de afspraken is dat 25 
procent van de dagelijkse aangeboden producten biologisch en/of vegetarisch is. 

Ook het verstrekken van gratis fruit in het kader vitaliteit maakt hier onderdeel van 
uit.  
  

Vraag 
Betekent dat u bij de aanbesteding van het bedrijfsrestaurant en catering opneemt 
dat er meer vegetarische en veganistische volwaardige maaltijden worden 
aangeboden? Zo nee, waarom niet?  
Antwoord 
Zie vorig antwoord. 
 

3.c 
 

Programmatische aanpak blauwalgoverlast voortgang en kredietaanvraag 
2019-2021 
Fractie PvdA 
Vraag 
Over de proef met de enclosures in de Binnenschelde bij Bergen op Zoom; bij 
positief resultaat volgt ‘mogelijk toepassing’ in 2020. Waarom ‘mogelijk’? Welke 

onzekerheidsfactoren spelen hierin mee? 
Antwoord 
Onze aanpak gaat uit van voldoende draagvlak bij andere partijen. Als uit de proef 
blijkt dat deze aanpak technisch-inhoudelijk tot goed resultaat kan leiden is ook nog 
draagvlak en financiële bijdrage bij alle betrokken partijen noodzakelijk. Er wordt 
daarom een voorbehoud (“mogelijk”) gemaakt omdat we niet vooruit kunnen lopen 
op de uiteindelijke noodzakelijke kosten en bijdragen van andere partijen.  

 
Vraag 
In het verleden was sprake van blauwalgbestrijding door toevoeging van 
aluminiumzout. Is dat nu niet meer aan de orde voor de Binnenschelde? 
Antwoord 
Toevoegen van aluminiumzout aan de Binnenschelde is niet meer aan de orde. 
Afgelopen najaar/winter is onderzocht of toevoegen van aluminiumzout een 

effectieve en veilige maatregel zou kunnen zijn voor blauwalgenbestrijding in de 
Binnenschelde. Op basis van de onderzoeksresultaten is de keuze gemaakt om geen 

aluminiumzout in de Binnenschelde te gebruiken. 
 
Vraag 
Bij De Kuil in Breda was in 2017 een herhalingsbehandeling Phoslock noodzakelijk, 

na de eerste behandeling in 2009. Is een inschatting te maken hoe vaak een 
dergelijke herhaling nodig zal zijn? 
Antwoord 
Dat is niet heel nauwkeurig mogelijk en bijvoorbeeld afhankelijk van belasting met 
nutriënten. De dosering van Phoslock wordt mede afgestemd op de (na 
reductiemaatregelen nog resterende) externe belasting met nutriënten, waarbij een 
hoeveelheid Phoslock wordt gedoseerd die de belasting van ten minste vijf jaar kan 

binden. Op basis van ervaringen houden we rekening met een herhalingstijd tussen 
de 5-10 jaar. 
 



 

 

Pagina 8 

 

Vraag 

De Linievijver e.a. in Breda: In 2017 blijkt de proef met de quaqua-mossel niet te 
werken. Is duidelijk wat hier de oorzaak is? Bij een soortgelijke proef in waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht, bij de Sloterplas, blijkt deze inzet juist wél succesvol. 
Antwoord 
In de Linievijver (Breda) is in de periode 2014-2017 een praktijkproef uitgevoerd 
met quaggamosselen. De mosselen filtreren het water. Er zijn geen maatregelen 
uitgevoerd om de fosforbelasting te verminderen. 

 
In de Linievijver was sprake van een duidelijk positief effect op de waterkwaliteit na 
het aanbrengen van het mosselfilter. In de periode 2014-2016 was de totale 
concentratie algen, blauwalgen en troebelheid beduidend lager in vergelijking met 
de periode vóór plaatsing van het mosselfilter. Het positieve effect van het 
mosselfilter hield drie jaar aan en in 2017 was opnieuw sprake van flinke 

blauwalgenbloei, die samenviel met het instorten van het mosselpopulatie in de 
Linievijver. De mosselen hebben een levensduur van circa 3-4 jaar. Doordat de 
quaggamosselen zich in de Linievijver alleen in het begin van de proefperiode in 
beperkte mate hebben voortgeplant, was er gedurende de proefperiode onvoldoende 

jonge aanwas voor het in stand houden van een goed functionerend mosselfilter. In 
2017 is het mosselfilter afgestorven. De huidige exoten wetgeving maakt het niet 
meer mogelijk om mosselfilters bestaande uit exotische quaggamosselen te 

installeren. Wel kunnen reeds aanwezige mosselpopulaties eventueel worden 
ondersteund door het aanbrengen van geschikt groeisubstraat. 
 
Vraag 
Met betrekking tot de kostenbijdrage gemeenten: kan per gemeente en 
probleemwater aangegeven worden wat de (te verwachten) financiële bijdrage 
vanuit de gemeente is? 

Antwoord 
In het programmavoorstel dat in januari 2016 is vastgesteld door het AB is 
aangegeven dat we uitgaan van een maximale financiële bijdrage van het 
waterschap van 50% voor onderzoeks-/voorbereidingskosten en de uitvoer van 
maatregelen. De andere bijdrage zal veelal van gemeenten moeten komen (bij 
zwemwateren kan dit bijvoorbeeld ook nog de provincie of exploitant/eigenaar van 

zwemgelegenheid zijn). Per water zullen nadere afspraken worden gemaakt met 
bovenstaand genoemde maximale bijdrage van 50% door het waterschap als 
uitgangspunt. 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Welke gemeentes hebben in het verleden niet meegewerkt aan het aanpakken van 

blauwalg? Om welke wateren ging dat? 
Antwoord 
Er zijn geen gemeentes die in het verleden op voorhand hebben aangegeven niet te 
willen meewerken in de aanpak van blauwalgenoverlast. In de praktijk is het veelal 
zo dat er vergaande maatregelen nodig zijn om de blauwalgenproblemen structureel 
aan te pakken. Als voorbeeld kunnen we de Vijverbergvijvers in Bergen op Zoom 
noemen. Deze vijvers ontvangen nu nog water uit het gemengde rioolstelsel. Heel 

de wijk rond de vijvers zou afgekoppeld moeten worden, voordat de vijvers optimaal 
ingericht kunnen worden. Hier gaat veel tijd overheen en het is aan waterschap en 

gemeenten samen om hier langjarige afspraken over te maken waarbij in beide 
begrotingen rekening wordt gehouden met de uitvoer van maatregelen.   
   
Vraag 

Wilden deze gemeentes structureel niet meewerken aan het aanpakken van 
blauwalg? 
Antwoord 
Zie hierboven. 
 
Vraag 
Op pagina 2 van de adviesnota wordt de prioriteringsmethodiek toegelicht. Hier 

staat onder anderen dat het aantal potentiële gebruikers, met als voorbeeld 
‘vissers’, wordt gebruikt in de prioritering. Op pagina 4 staat ook dat gemeentes 
vooral actie lijken te willen nemen op blauwalg in wateren die recreatief gebruikt 
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worden, met als voorbeeld ‘hengelen’. Welke invloed heeft het feit dat een water al 

dan niet gebruikt wordt voor hengelen, op de prioritering van waterschap Brabantse 
Delta bij de aanpak van blauwalg? 
Antwoord 
Bij de prioritering spelen twee aspecten voor gebruikers/omwonenden een 
belangrijke rol. Ten eerste gaat het om mogelijke risico’s door contact met het 
water. Hierop scoren zwemmers (orale inname) het hoogst gevolgd door hengelaars 
(contact via de handen). Ten tweede gaat het om de beleving en stank. Hier scoren 

zwemmers, hengelaars en omwonenden volgens de methodiek gelijk. Als veel 
hengelaars gebruik maken van een waterpartij dan zal dit de prioriteit verhogen. 
Naast het “gebruik” van het water wordt er voor de prioritering gekeken naar de 
(reeds gemaakte) kosten, de toegekende functie (is het een overstortwater of gaat 
het om water met een zekere natuurwaarde) en het draagvlak bij andere partijen . 
Ontegenzeggelijk beïnvloedt de sportvisserij ook de waterkwaliteit (en mogelijke 

blauwalgenoverlast). De aanpak van wateren waar visrechten op zitten zal primair 
gericht zijn op het beperken van het voeren (nutriënten) en een goed beheer van de 
visstand. 
 

Vraag 
Heeft het gebruik van een water voor hengelen invloed op de methode die 
waterschap Brabantse Delta hanteert bij de aanpak van blauwalg? 

Antwoord 
Zie hierboven 
 
Vraag 
Op pagina 5 van de adviesnota worden vier momenten genoemd waarop er intern en 
extern over blauwalg gecommuniceerd wordt. Graag ontvangen wij hierop de 
volgende toelichting: met wie wordt er gecommuniceerd? Op welke manier (via 

welke kanalen) wordt er gecommuniceerd? Wat is de strekking van hetgeen 
gecommuniceerd wordt? 
Antwoord 
 
Met wie wordt gecommuniceerd?  
In het kader van het handelingsperspectief om blauwalgen te voorkomen richt de 

communicatie zich primair op omwonenden en gebruikers (bijv. hengelsporters) van 
stadswateren. Zowel om te waarschuwen alsook om een handelingsperspectief te 
bieden: ruim poep op, voer geen eenden/ganzen en gebruik minder (lok)aas.  
 
Op welke manier?  
Tijdens projectmijlpalen (starthandelingen, opleveringen van blauwalgprojecten) 
worden de omwonenden betrokken (zoals onlangs bij de Kleine Melanen in Bergen 

op Zoom en plaatst het waterschap informatieborden bij de vijvers). Zodra het 
warmer wordt en de kans op blauwalgen toeneemt, wordt de media bij de 
informatievoorziening betrokken en zet het waterschap de informatie over 
blauwalgen prominent op de website en deelt de informatie met de betreffende 
gemeenten in het kader van de volksgezondheid en het meewerken aan de 
communicatie rond het handelingsperspectief.  
 

Wat is de strekking van de communicatie?  
In de algemene communicatie over blauwalgen staat een aantal zaken centraal: wat 

zijn blauwalgen? Het advies om contact met het water te vermijden, het 
handelingsperspectief (zie het antwoord op de eerste vraag) en een overzicht van de 
(stads) wateren waar blauwalgen voorkomen. Bij projecten om de 
blauwalgproblematiek aan te pakken hoort een afzonderlijk communicatietraject met 

belanghebbenden over het projectproces, aanleiding en eveneens het 
handelingsperspectief.  
 
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Financiële dekking pag 4. Deze tekst is voor ons niet helder. Er is al een aanvullend 
krediet van € 778.000 euro gereserveerd voor dit jaar. Dat is niet genoeg, gezien 

nieuwe ambitie DB. Er wordt € 122.000 extra aangevraagd om tot een totaalkrediet 
van 9 ton te komen. Dan is toch het totaal aan extra gevraagde krediet € 122.000 
en niet 9 ton? 
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Antwoord 

Voor het genoemde bedrag van € 778.000,- was door het algemeen bestuur nog 
geen goedkeuring verleend (alleen opgenomen in de begroting 2019). Het aan te 
vragen bedrag is daarom € 900.000,- (€ 122.000,- meer dan opgenomen in de 
begroting 2019). 
 
Vraag 
En wat heeft de looptijd van project 6341 hiermee te maken? Lijkt geen nuttige info, 

maar een administratieve opmerking. 
Antwoord 
Het is in zoverre een administratieve opmerking dat het budget voor de programma-
aanpak tot in 2019 kwam uit project 6341. Dit project wordt nu afgesloten. 
 
Vraag 

Van welke derden verwacht u de bijdrage van € 225.000,-? 
Antwoord 
Dit gaat hoofdzakelijk om bijdragen van gemeenten. 
 

Fractie Bedrijven 
Vraag 
Er is en wordt heel veel geld uitgegeven aan voornamelijk onderzoek en analyse, en 

weinig aan concrete acties of investeringen. 
Zijn wij het wiel hierbij geheel zelf aan het uitvinden ? 
Met andere woorden, wat wordt hier landelijk (binnen Unie verband) of bij andere 
waterschappen aan gedaan ? 
Antwoord 
Bij het ontwikkelen van methoden en technologieën werkt Brabantse Delta nauw 
samen met andere organisaties (waterschap Aa en Maas, Amstel, Gooi en Vecht, 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en andere 
waterschappen, RWS, STOWA, WUR, TU Delft, TU Twente, KWR, Deltares, Wetsus, 
B-Ware, adviesbureaus). Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidies (KRW-
innovatiefonds, NWA Idea Generator, STOWA-gelden, bijdrage provincie Noord-
Brabant). Afstemming en het delen van kennis en ervaringen vindt plaats in 
landelijke platforms (Platform Blauwalgen; Platform Ecologisch herstel Meren en 

Plassen), in landelijke en regionale projectgroepen, door middel van publicaties 
(STOWA-rapporten, vakbladen, onderzoeksrapporten) en op ad hoc basis. 
Voorbeelden van samenwerking zijn: 
 Bestrijding blauwalgenoverlast, STOWA-rapport 2012-42, samen met o.a. 
waterschappen De Dommel en Aa en Maas; 
 Ervaringen met aanpak blauwalgenoverlast in de Bergse Plassen 
(Rotterdam) zijn gebruikt bij het herstel van de Groote en Kleine Melanen (Bergen 

op Zoom); 
 Ervaringen met blauwalgenbestrijding van o.a. waterschappen Brabantse 
Delta en Amstel, Gooi en Vecht worden gebruikt bij het verbeteren van de Kralingse 
Plas (Rotterdam); 
 Ervaringen met aanpak blauwalgenoverlast in de Groenlose Gracht 
(waterschap Rijn en IJssel) worden gebruikt bij de bestrijding van de 
blauwalgenoverlast in de Veste (Geertruidenberg). 

Toepassing van ontwikkelde aanpakken op concrete waterpartijen vraagt maatwerk 
op basis van gebiedsspecifieke informatie; elke waterpartij heeft immers zijn eigen 

kenmerken en beïnvloedingen. Gebiedsspecifiek onderzoek ondersteunt de concrete 
acties of investeringen.  
 
Zonder voorbereidend gebiedsspecifiek onderzoek is er een groot risico dat 

maatregelen onvoldoende effectief zijn of dat verkeerde maatregelen worden 
uitgevoerd. Daarnaast geeft voorbereidend onderzoek inzicht in de kosten van 
verbetermaatregelen. 
 
Vraag 
Kunnen we daarbij niet samenwerken of aanhaken?  Zodat we zelf niet zulke enorme 
bedragen aan voornamelijk alleen onderzoek hoeven uit te geven ? 

Antwoord 
Zie antwoord hiervoor. Er wordt waar mogelijk samengewerkt en aangehaakt. 
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Fractie Ongebouwd 

Vraag 
In welke verhouding staan de onderzoekskosten ten opzichte van de uitgevoerde 
projectkosten en hebben de onderzoeken ook geleid tot een besparing op de 
uitvoeringskosten. 
Antwoord 
Gemiddeld zal voorbereidend onderzoek (veelal watersysteemanalyse en 
praktijkfproef) circa 10% van de totale kosten omvatten, de overige 90% betreft 

kosten voor uitvoering van maatregelen. De verhouding is echter zeer 
locatiespecifiek en kan sterk afwijken van genoemde verhouding. Met name de 
omvang van het noodzakelijke maatregelpakket bepaalt de verhouding; is 
bijvoorbeeld baggeren wel of niet nodig? 
 
Gedegen onderzoek kan inderdaad leiden tot fikse kostenbesparingen. Voorbeelden 

zijn: 
 

 In zwemplas De Kuil (Prinsenbeek) is in 2009 een op onderzoek 
gebaseerde innovatieve aanpak uitgevoerd (vlokmiddel + Phoslock), kosten 

van uitvoering waren € 140.000,-. Indien gekozen was voor het meer voor 
de hand liggende (traditionele) baggeren – waarvan een vergelijkbare 
verbetering van de waterkwaliteit werd verwacht – dan werden de kosten 

geschat op € 1.200.000,-. Besparing op uitvoeringskosten: € 1.060.000,- 
(blauwalgenproblematiek opgelost). 

 
 In de waterpartijen in De Blaak (Tilburg) is in 2017/2018 een 

onderzoekspilot uitgevoerd. De kosten hiervan waren € 142.000,-. In de 
pilot bleek dat uitvoering van het geformuleerde maatregelenpakket – 
waarvan de uitvoering werd geschat op € 2.600.000,- - onvoldoende 

effectief zou zijn. Naar aanleiding van de resultaten van de pilot is van 
uitvoering van het maatregelenpakket afgezien (besparing € 2.458.000,-; 
blauwalgenproblematiek is echter nog niet opgelost). 

 
Fractie CDA 
Vraag 

Is toevoegen Phoslock een structurele oplossing of vooral tijdelijk? 
Antwoord 
Phoslock heeft sterke fosfaatbindende eigenschappen. Toevoegen van Phoslock is 
gericht op het binden en immobiliseren van potentieel biologisch beschikbaar fosfaat 
dat uit de waterbodem vrij kan komen. Hiermee is de werking vergelijkbaar met 
baggeren, waarbij het fosfaat met de waterbodem wordt verwijderd. Daarnaast 
bindt Phoslock ook opgelost fosfaat uit het water. De binding van fosfaat aan 

Phoslock is zeer sterk en blijft ook op lange termijn in takt. Na toediening van 
Phoslock is het aan Phoslock gebonden fosfaat dus niet meer beschikbaar voor 
nieuwe (blauw)algengroei. 
 
Als de belasting van het oppervlaktewater met fosfaat vanuit externe bronnen 
voldoende laag is en blijft, is het toevoegen van Phoslock een structurele, eenmalige 
maatregel. Echter, de ervaring leert dat de fosfaatbelasting van de meeste 

oppervlaktewateren in ons land (ook na reductiemaatregelen) nog zo hoog is dat 
deze wateren geleidelijk voedselrijker worden en er op termijn opnieuw 

(blauw)algenbloei kan worden verwacht. Het plegen van “onderhoud” is dan nodig 
om een verbeterde situatie in stand te kunnen houden. Dit kan bestaan uit het 
toedienen van een onderhoudsdosering Phoslock (of als alternatief het uitvoeren van 
traditioneel baggerwerk, dat meestal duurder uitvalt). 

 
Vraag 
Is er geen ruimte voor een calamiteitssituatie op de andere dan de 4 genoemde 
locaties? 
Antwoord 
Jazeker. Draagvlak, beschikbaar budget en beschikbare capaciteit zijn bepalende 
criteria/randvoorwaarden. Met de programma-aanpak wordt juist beoogd om binnen 

de gestelde criteria/randvoorwaarden in te kunnen spelen op wijzigingen in de 
prioritering door bijvoorbeeld meer draagvlak bij een andere gemeente.  
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Fractie Ons Water/Waterbreed 

Vraag 
Kan het DB* aangeven hoe de verantwoordelijkheden bij het bestrijden van 
blauwalg exact liggen, daarbij de status van “stedelijk water” in acht nemend? 
Graag de taken van de gemeente en van het waterschap afbakenen. Ook willen wij 
graag de gezondheidsrisico’s vernemen voor de niet-zwemwateren. 
Antwoord A 
TAAKVERDELING 

Onderstaande tekst gaat over de verschillende verantwoordelijkheden en is 
afkomstig uit het programmaplan aanpak structurele blauwalgenoverlast uit 2016 
 
WATERSCHAP 
Het waterschap is conform de Waterwet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
regionale 

oppervlaktewater. Daarom heeft het waterschap de verantwoordelijkheid om op die 
locaties waar de blauwalgen de waterkwaliteit in gevaar brengen dit probleem op te 
lossen of te beperken. 
Verder hebben waterschappen voor wat betreft de waterkwaliteit ook op grond van 

de Europese 
Kaderrichtlijn Water taken en verantwoordelijkheden. Dit is het Europese instrument 
dat gebruikt wordt om de doelen en maatregelen te bepalen die nodig zijn voor een 

gezond en schoon oppervlakte- en grondwater. Zowel op chemisch als ecologisch 
gebied is het belangrijk dat de waterkwaliteit goed is. Het waterschap moet hier bij 
de uitvoering van de aanpak van blauwalgenoverlast rekening mee houden.  
 
GEMEENTEN 
Gemeenten zijn als eigenaar van stedelijke wateren verantwoordelijk voor beheer en 
onderhoud van de aangrenzende openbare ruimte. Verder zijn ze ook 

verantwoordelijk voor de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid 
van hun inwoners en hebben zij de verantwoordelijkheid voor het rioolbeheer wat 
een grote invloed kan hebben op de waterkwaliteit van stedelijk water. 
 
Antwoord B:  
GEZONDHEIDSRISICO’S NIET-ZWEMWATEREN 

Er zijn in de literatuur verschillende concrete gevallen beschreven over de effecten 
van blauwalgen (en hun toxines) op de gezondheid van de mens. 
Gezondheidsklachten in het algemeen variëren van lichte’ symptomen zoals jeuk of 
andere huidirritaties, hoofdpijn en duizeligheid tot ‘zwaardere’ reacties zoals 
longontsteking, koorts en allerlei ontstekingen. In een enkele geval kan zelfs sterfte 
optreden. Deze risico’s gelden ook voor honden. 
 

*Technische vragen worden altijd ambtelijk beantwoord.  
 

4.a.1 
 

Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen 'Stedelijk Water Opgave (SWO)' 
fase 4 
Fractie PvdA 
Vraag 
Wanneer verwacht het waterschap met zekerheid dat de verwachte bijdrage van 

€330.000,- (bedrag staat in het te nemen besluit) in het project? 
Antwoord 

€ 293.500 is reeds ontvangen in voorgaande jaren; € 36.500 is het bedrag wat de 
komende jaren nog wordt verwacht. 
 
Vraag 

Wie draagt eventueel deze bijdrage bij? 
Antwoord 
Provincie Noord-Brabant (€ 176.000), gemeente Halderberghe/Bergen op 
Zoom/Waalwijk/Loop op Zand (€ 94,000/€ 4.800/€ 4.800/€ 4.800) en Particulieren 
(€ 9.100). 
 
(Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.) 

 
Fractie Ongebouwd 
Vraag 
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Wat zijn de exploitatiekosten in de toekomst en ten laste van wie komen deze? 

(Afhankelijk van het antwoord op de technische vragen willen wij mogelijk 
agendapunt 4a bespreken). 
Antwoord 
De exploitatiekosten zijn voor het waterschap. De toename van de kosten heeft 
alleen betrekking op dat deel van de waterloop dat van een B naar een A-waterloop 
gaat. 
 

Fractie CDA 
Vraag 
Het aantal projecten is gelimiteerd om binnen het uitvoeringskrediet te blijven maar 
dat verhogen we met 1 miljoen. Zijn er dringende projecten die buiten de boot 
vallen omdat we de verruiming tot maximaal 5.5 miljoen stellen? 
Antwoord 

Nee er zijn geen dringende projecten die buiten de boot vallen. Het leeuwendeel van 
de projecten die we van plan waren uit te voeren zijn daarmee gehaald. Wel blijven 
er nieuwe initiatieven/projecten komen zij het in veel mindere mate dan bij aanvang 
van het project. Voor deze nieuwe projecten zal een nieuw project gestart worden, 

waarbij een uitvoeringskrediet aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd. 
 

4.a.2 

 

Vaststelling projectplan Waterwet Waterloop Bosschenhoofd 

Fractie PvdA 
Vraag 
Zijn degene die een zienswijze hebben ingediend op de hoogte gesteld wanneer het 
AB een besluit neemt? 
Antwoord 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend hebben een ontvangstbevestiging 
ontvangen waarin de procedure staat. Hierin is vermeld dat de verwachting is dat 

het bestuur in juli een besluit neemt. Exacte datum is nagestuurd. 
 
Vraag 
Wanneer ontvangen degene die een zienswijze hebben ingediend de informatiebrief 
over het genomen besluit? 
Antwoord 

Het besluit wordt bekend gemaakt via de website overheid.nl. Maandag 15 juli 2019 
wordt dat besluit openbaar gemaakt. Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
(en de overige omwonenden) ontvangen dan ook een brief over het genomen 
besluit. 
 
(Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.) 
 

Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Op pagina 34/35 van het projectplan en pagina 16 van de zienswijzen zien wij dat er 
naar planning (waardevolle) bomen voor dit project gekapt zullen worden. Worden 
er compenserende maatregelen getroffen voor het kappen van deze bomen? Zo ja, 
welke maatregelen zijn dit? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord 

Voor het kappen van de bomen wordt een ontheffing bij de gemeente aangevraagd. 
De gemeente kan een herplantingsplicht binnen of buiten het projectgebied als 

voorwaarde stellen.  
 
Vraag 
Indien er gecompenseerd wordt voor de kap van deze bomen door andere bomen te 

planten, wordt dit gedaan met jonge boompjes? Wordt hierbij rekening gehouden 
met het feit dat een jonge boom wat betreft waarde voor natuur en milieu niet gelijk 
staat aan een grotere boom? Zo ja, op welke manier wordt hier rekening mee 
gehouden? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord 
Dit is afhankelijk van de voorwaarden die de gemeente stelt (zie vorige vraag). Bij 
het planten van nieuwe bomen zal het waterschap beoordelen welke maat bomen 

het meest geschikt is. 
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Vraag 

In het projectplan worden een aantal duikers genoemd. Is er bij de duikers uit dit 
project rekening gehouden met vispasseerbaarheid1? Zo ja, hoe is dit gedaan? Zo 
nee, waarom niet? 
Antwoord 
De watergang valt relatief vaak droog; alleen bij hevige neerslag stroomt er water 
door de watergang. De watergang is dan ook niet aangewezen als vismigratie route 
omdat er geen is vis te verwachten. 

Overigens is een duiker een open betonnen buis die watergangen met elkaar 
verbindt. Vissen zouden hier gewoon doorheen kunnen zwemmen. 
 
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Waar wordt nu uiteindelijk water geborgen?  

Antwoord 
De watergang voert het water af naar het bergingsgebied Albano 4. 
 
Vraag 

En waar gaat het afgekoppelde water naartoe? 
Antwoord 
Het afgekoppelde water wordt op de te verbreden watergang gezet. Deze voert het 

water af naar het bergingsgebied Albano 4. 
 
Fractie CDA 
Vraag 
Moet het woord ‘investeringsbesluit’ niet gewijzigd worden in ‘bestuursbesluit’ of 
‘vaststellingsbesluit’ omdat er nu verwarring is met het besluit over 
uitvoeringskrediet? 

Antwoord 
Het woord ‘investeringsbesluit’ is bij waterschap Brabantse Delta de algemene 
gebruikte term die hiervoor wordt gebruikt. 
 

4.a.3 
 

Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie poldergemalen Moerdijk en 
Niervaert  

Fractie VVD 
Vraag 
Graag getalsmatige onderbouwing van de extra €1,2 miljoen. 
Antwoord 
Het totale uitvoeringskrediet van € 3,9 miljoen is gebaseerd op de kostenraming 
uitbesteding werk, projectbegeleiding en risicoreservering. De extra € 1,2 miljoen is 
opgebouwd uit: 

Extra kosten uitbesteding werk (nadere detaillering scope): € 570.000,-(o.a. 
verwijderen pannendak om aangetast hout te vervangen en dan weer terugleggen 
dak, krooshekreiniger vernieuwen) 
Extra kosten begeleiding werk: € 85.000; 
Extra risicoreservering: € 330.000; 
Extra BTW: € 215.000. 
 

Fractie PvdA 
Vraag 

Uit de financiële dekking kan niet opgemaakt worden wat de meerprijs is voor het 
behoud van de cultuurhistorische elementen. Kunt u inzichtelijk maken wat deze 
kosten zijn? 
Antwoord 

De cultuurhistorische elementen betreffen voornamelijk bouwkundige en civiele 
elementen. De bouwkundige en civiele cultuurhistorische elementen van beide 
gemalen hebben een goede onderhoudsstaat waardoor er geen sprake is van een 
grootschalige restauratie maar van regulier onderhoud. Het grootste deel van de 
totale begroting wordt gevormd door technische vervangingen van installaties. Voor 
Niervaert is 77% van het budget gereserveerd voor technische vervanging van 
installaties en voor Moerdijk is dit percentage 85%.  

 
Vraag 
Wat wordt verstaan onder respect voor de bestaande beeldkenmerken van het 
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gemaal Niervaert? 

Antwoord 
De beeldkenmerken van het gemaal Niervaert worden bepaald door de architectuur 
van het gemaalgebouw. Deze kent een sobere, strakke en functionele vormgeving. 
Het gebouw is een doosvormig volume met in de zuid en noord gevel een grote 
raampartij. Hierdoor ontstaat een doorzonsituatie (doorzicht), wat resulteert in een 
licht interieur en een leesbare werking van het gemaal (verloop van het water). 
Deze beeldkenmerken worden in stand gehouden. 

 
Vraag 
Brengen de demonstraties vervuiling van de waterkwaliteit op? 
Antwoord 
Nee, want de dieselmotor is opgesteld in het droge gedeelte (begane grond) van het 
gemaal en is de aandrijving van de pomp. Er is geen direct contact tussen de 

dieselmotor en het oppervlakte water dan wel het te verpompen water.   
 
Vraag 
Wat voor invloed heeft de demonstraties op de beschermde vissoorten? 

Antwoord 
Bij gemaal Niervaert zal na het visveilig maken van de pompen minimaal 95% van 
de vissen ongeschonden door het gemaal komen. Bij gemaal Moerdijk zullen grotere 

vissen het uitmalen niet overleven. Deze komen echter volgens de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF) gegevens nauwelijks voor in het bemalingsgebied 
qua grotere vissen is er in de afgelopen 10 jaar 1 waarneming in 2013 van 1 zeelt. 
Het visvriendelijk maken van dit gemaal vergt een extra investering van circa € 
300.000,=. 
  
(Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.) 

 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Op pagina 3 staat dat het water van Klundert dat verbonden is met het gemaal 
verpacht wordt als viswater. Wordt dit water verpacht door waterschap Brabantse 
Delta? 

Antwoord 
Deels, het grootste deel van het viswater is van de gemeente Moerdijk. 
 
Vraag 
Welke wateren worden er als viswater verpacht door waterschap Brabantse Delta? 
Kunnen wij een kaart ontvangen waar deze op zijn aangegeven? 
Antwoord 

Er zal een kaart worden gemaakt met de viswateren verpacht door Waterschap 
Brabantse Delta. Deze zal later worden nagezonden.  
 
Vraag 
Op pagina 3 staat: “Vispasseerbaarheid is niet aan de orde omdat uit een lopend 
onderzoek blijkt dat de vismigratieroute van gemaal Niervaert vervalt.” Kunt u dit 
toelichten? Kunnen wij informatie en een voorlopige conclusie van dit onderzoek 

ontvangen? 
Antwoord 

Kopie uit herzieningsrapport: 
De oorspronkelijke bedoeling van de vismigratieroute in de Aalskreek was een 
verbinding realiseren tussen rijkswater (Hollandsch Diep) en het Mark en 
Vlietsysteem (Figuur 1). Met de huidige kennis en informatie is gebleken dat de 

waterstanden in het Hollands Diep en het Mark en Vliet systeem hoger zijn dan de 
waterstand in de Aalskreek. Vanwege deze verschillen in waterstand is het realiseren 
van een effectieve migratieroute niet goed mogelijk, omdat er tegengestelde 
stromingsrichtingen zijn en vissen zich dan niet goed kunnen oriënteren. Dit zal 
resulteren in een leegloop van de Aalskreek en niet zorgen voor een verbinding 
tussen Hollands Diep en Mark en Vliet. Daarnaast is er een verbinding bij Dinteloord. 
Voorgesteld wordt om de vismigratieoute Aalskreek te laten vervallen. 

 
Vraag 
Op pagina 3 staat “uit de analyse blijkt dat gemaal Moerdijk niet op een 
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vismigratieroute ligt en zijn geen beschermde vissoorten nabij het gemaal 

aangetroffen”. Wil dit zeggen dat er helemaal geen vissen in de buurt van dit gemaal 
zwemmen? 
Antwoord 
In de afgelopen 10 jaar zijn er 12 meldingen gemaakt in de Nationale Databank 
Flora en Fauna (NDFF) voor vissen in het bemalingsgebied. Dit ging om de 
driedoornige en tiendoornige stekelbaars, 1 zeelt en 2 soorten uitheemse invasieve 
grondels. Deze meldingen zijn op grote afstand van het gemaal. Andere vissen zijn 

niet gemeld. Er zullen vast ook vissen in de buurt van het gemaal zwemmen, hier 
hebben wij echter geen gegevens van. 
 
Fractie Bedrijven 
Vraag 
De toename van het budget voor de renovatie van de gemalen is in korte tijd met 

44% gestegen. Dit roept bij ons een aantal vragen op: 
Wanneer is de begroting van 2,7 miljoen euro opgemaakt?  En wanneer de 
begroting van 3,9 miljoen ? 
Antwoord 

Projecten kennen verschillende fasen die worden doorlopen. Vanaf initiatief fase 
(ïdee”) tot uiteindelijk de realisatie (“doen”) en nazorgfase (“afronden”). Naarmate 
het project vordert ontstaat er een grotere prijszekerheid. De begroting van € 2,7 

miljoen is in de definitiefase (“wat fase”) opgemaakt. Er is in de definitiefase door 
medewerkers van het Waterschap een programma van eisen met kostenraming 
opgesteld voor de twee locaties. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie van eigen 
medewerkers van het Waterschap die de gemalen kennen en ervaringen uit eerdere 
projecten. 
 
Het programma van eisen is door externe adviseurs verder uitgewerkt in 

contractdocumenten (“hoe fase”) met bijhorende kostenraming. Op basis hiervan is 
de begroting bijgesteld naar € 3,9 miljoen.  
 
Vraag 
Is er gebruik gemaakt van alleen interne of ook externe expertise/adviseur om het 
budget van 2,7 miljoen op te stellen ?  En bij het budget van 3,9 miljoen ? 

Antwoord 
In de definitiefase is op basis van een door ons zelf opgesteld programma van eisen 
een kostenraming opgemaakt aan de hand van kentallen en inschattingen. Hierbij is 
gebruik gemaakt van informatie van eigen medewerkers van het Waterschap die de 
gemalen kennen en ervaringen uit eerdere projecten. Voor het bepalen van het 
projectbudget van € 3,9 miljoen is gebruik gemaakt van externe adviseurs. Door 
deze adviseurs is het programma van eisen verder uitgewerkt en op basis hiervan is 

een nieuwe begroting opgesteld.  
 
Vraag 
Kunt u cijfermatig aangeven waar de verschillen in de begroting van 2,7 en 3,9 
miljoen zitten ? 
Het totale uitvoeringskrediet van € 3,9 miljoen is gebaseerd op de kostenraming 
uitbesteding werk, projectbegeleiding en risicoreservering. De extra € 1,2 miljoen is 

opgebouwd uit (afgerond): 
Extra kosten uitbesteding werk (nadere detaillering scope): € 570.000 (,-(o.a. 

verwijderen pannendak om aangetast hout te vervangen en dan weer terugleggen 
dak, krooshekreiniger vernieuwen);  
Extra kosten begeleiding werk: € 85.000;  
Extra risicoreservering: € 330.000; 

Extra BTW: € 215.000. 
 
Vraag 
Hoe is de verdeling van de kosten van de 3,9 miljoen begroting voor de technische 
vervanging, wat voor de bouwkundige renovatie en wat voor het in stand houden 
van de historische waarden ? 
Antwoord 

De cultuurhistorische elementen betreffen voornamelijk bouwkundige en civiele 
elementen. De bouwkundige en civiele cultuurhistorische elementen van beide 
gemalen hebben een goede onderhoudsstaat waardoor er geen sprake is van een 
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grootschalige restauratie maar van regulier onderhoud. Het grootste deel van de 

totale begroting wordt gevormd door technische vervangingen van installaties. Voor 
Niervaert is 77% van het budget gereserveerd voor technische vervanging van 
installaties en voor Moerdijk is dit percentage 85%.  
 
Vraag 
U geeft aan dat plots bekend is geworden dat het dak van het poldergemaal 
Moerdijk geheel vervangen moet worden. Waarom is dit bij de voorbereidingen van 

de budgettering van de 2,7 miljoen er niet uitgekomen ? 
Antwoord 
In een door derden opgesteld bouwkundig onderhoudsrapport (2017) waren deze 
mankementen niet opgemerkt. Dit inspectierapport is als uitgangspunt meegenomen 
in de definitiefase voor het opstellen van het programma van eisen. In de verdere 
uitwerking van het project is door de externe adviseurs het dak met hoogwerker 

geïnspecteerd. Uit dit onderzoek zijn de mankementen alsnog naar voren gekomen.      
 
Vraag 
Er wordt geanticipeerd (middels risicoreservering) op de huidige oververhitting van 

de markt.  Welk bedrag is hiervoor in het krediet opgenomen ? 
Antwoord 
De totale risicoreservering in het aangevraagde krediet bedraagt € 480.000. Hiervan 

is € 200.000 gereserveerd voor object overstijgende risico’s. Hieronder valt ook  
opvangen van tegenvallend aanbestedingsresultaat.   
 
Vraag 
Is er onderzocht wat complete nieuwbouw van de gemalen zou kosten ?  Zo ja, wat 
zouden die kosten zijn ?  Zo nee, waarom niet ? 
Antwoord 

Nieuwbouw is niet aan de orde gezien de goede bouwkundige en civieltechnische 
staat en de cultuurhistorische waarde van beide gemalen.  
 
(Tevens melden wij dit agendapunt ter bespreking aan (geen hamerstuk) 
 
Fractie CDA 

Vraag 
De dieselmotor Moerdijk wordt behouden vanwege erfgoed-waarde. Komt er een 
motor bij? Graag toelichting welke motor feitelijk zal pompen? 
Antwoord 
Er komt geen motor bij. In de huidige en toekomstige situatie is de elektropomp de 
hoofdpomp. De elektropomp heeft ruim voldoende capaciteit voor het 
bemalingsgebied.  

 
4.a.4 
 

Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 1 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Op pagina 3 van de toelichting op dit besluit valt te lezen: ‘En ook is de Aalskreek 
aangewezen als noodzakelijke vismigratieroute. Er wordt echter overwogen om deze 
functie te laten vervallen, hiervoor wordt een voorstel opgesteld.’ 

Waarom wordt er overwogen om de Aalskreek te laten vervallen als noodzakelijke 
vismigratieroute? 

Antwoord 
De oorspronkelijke bedoeling van de vismigratieroute in de Aalskreek was een 
verbinding realiseren tussen rijkswater (Hollandsch Diep) en het Mark en 
Vlietsysteem. Met de huidige kennis en informatie is gebleken dat de waterstanden 

in het Hollands Diep en het Mark en Vliet systeem hoger zijn dan de waterstand in 
de Aalskreek. Vanwege deze verschillen in waterstand is het realiseren van een 
effectieve migratieroute niet goed mogelijk, omdat er tegengestelde 
stromingsrichtingen zijn en vissen zich dan niet goed kunnen oriënteren.  
 
Vraag 
Komt hier een andere vismigratieroute voor in de plaats? 

Antwoord 
Nee.  
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Fractie Water Natuurlijk 

Vraag 
bij de Adviesnota: 
Zijn natuurorganisaties bij de partiele herziening betrokken? 
Antwoord 
Ja. 
Voor zover van toepassing werden deze betrokken bij de partiële herzieningen.  
 

Vraag 
Er liggen nu besluiten voor een stedelijk gebied en twee landelijke gebieden; kunt u 
het afwegingskader per casus (i.r.t. de zienswijzen) toelichten? Incl. de functie die 
het gebied had en nu krijgt?  
Antwoord 
Er zijn geen functiewijzigingen geweest in alle betrokken gebieden.  

Aalskreek: aanpassing van peilbesluit is gebaseerd op de huidige praktijksituatie met 
een peil dat binnen de geldende beheermarge steeds aan de lage kant werd 
gevoerd.  Deze sluit aan op het gewenste gebruik van zowel de bestaande landelijke 
als stedelijke functie.  

Gasthuizenwaard: aanpassing van peilbesluit is gebaseerd op de huidige 
praktijksituatie met een peil dat binnen de geldende beheermarge steeds aan de 
hoge kant werd gevoerd om droogvallen van watergangen te vermijden.  Deze sluit 

aan op het gewenste gebruik van de bestaande landelijke functie (agrarisch 
grondgebruik). Om de optredende kwel in het gebied op te vangen zijn de peilen in 
dit peilbesluit lager dan wat voor dit bodemtype theoretisch optimaal is. Deze peilen 
bieden eveneens voldoende ruimte om met behulp van detailontwatering op het 
perceel zelf de ontwateringsdiepte zo nodig te vergroten.  
Rubeerepolder:  Deze polder is volledig landbouwgebied. Het peilbesluit heeft tot 
doel deze functie te bedienen.  

 
Vraag 
Waar vinden wij de kaart met functies voor heel Brabantse Delta? 
Antwoord 
Functies van gebieden zijn vastgelegd in bestemmingsplannen en te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 
Vraag 
Waarom is in de Rubeerepolder destijds een afwijkend peil gehanteerd en waarom 
nooit formeel vastgesteld? Dat maakt het tot een afspraak die geen afspraak was, 
want niet formeel vastgelegd. 
Antwoord 
In de Rubeerepolder gold voor het peilbesluit Steenbergen-Brabantse Wal uit 2010 

geen peilbesluit. Het gebied waterde vrij af op Westland. Door het plaatsen van een 
stuw met opvoerpomp om de polder te kunnen inzetten voor de functie 
waterretentie die eraan toegewezen is en omdat de polder in het gebied ligt 
waarvoor het waterschap verplicht peilbesluiten moet vaststellen, werd de polder in 
2010 opgenomen in het peilbesluit. Hierin werd beslist om het peil in de 
Rubeerepolder zomer en winter met 70 cm te verhogen ten opzichte van de polder 
Westland.  Wegens de vrees voor natschade ten gevolge van de daarin opgenomen 

peilen, hebben ingelanden beroep aangetekend op dit peilbesluit. Vervolgens is met 
de betreffende partijen afgesproken dat het peil op het lager peil van de 

benedenstroomse polder Westland zou worden gehanteerd tot de partiële herziening 
gereed was. Intussen is echter gebleken dat het praktijkpeil in de Rubeerepolder 
hoger is dan in Westland, wat aanleiding heeft gegeven tot veel verwarring over de 
daadwerkelijke peilverhoging in het gebied volgens het peilbesluit uit 2010 en het 

proces tot een partiële herziening sterk heeft vertraagd. Deze partiële herziening, 
waarin de ingelanden betrokken werden, wil een einde maken aan deze onduidelijke 
situatie.  
 
Vraag 
N.a.v. de zienswijzen: wie profiteert er nu onder de wijzigingen en wat ‘lijdt’ er evt. 
onder? 

Antwoord 
Aalskreek + Gasthuizenwaard: de praktijksituatie sluit reeds aan op de vastgestelde 
functies en het beleid m.b.t. peilbesluiten van het waterschap. Deze herziening 
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betreft een  formele vaststelling van deze praktijkpeilen. 

Rubeerepolder: geen zienswijzen binnengekomen. De polder heeft een louter 
landbouwkundige functie. De peilen in deze herziening vormen een uitgebalanceerd 
compromis om wateroverlast op de lager gelegen akkers en velden te beperken en 
de hoger gelegen delen toch van voldoende water te kunnen voorzien. Het 
verkleinen van het verschil tussen zomer- en winterpeil is gunstig voor de stabiliteit 
van de oevers.  
 

Vraag 
Wat betekenen de nieuwe afspraken voor de groen-blauwe mantel, en voor de NNB-
opgave? 
Antwoord 
Enkel in het gebied Aalskreek van de betreffende partiële herziening is er sprake van 
de functies water voor de groenblauwe mantel en NNB. Vermits in dit peilgebied het 

peilbesluit louter het praktijkpeil formaliseert, zijn er geen effecten op deze functies.  
 
Vraag 
Waar legt BD dergelijke herzieningsplannen ter inzage? Ook in lokale kranten? 

Antwoord 
Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken 
ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap. Via de bekendmaking op 

overheid.nl en brabantsedelta.nl zijn de stukken ook digitaal in te zien. In de lokale 
kranten worden geen bekendmakingen geplaatst door het waterschap. 
 
 
Vraag 
Wijzigingen peilbesluiten zijn relevant en aan het AB. Kan het AB ook actief 
geïnformeerd worden over ter inzage legging van voorgenomen wijzigingen 

peilbesluiten? 
Antwoord 
Indien gewenst, kan dit. Men kan zich ook abonneren op overheid.nl. Men krijgt dan 
automatisch alle zelf gewenste bekendmakingen. 
 

 

 
Aangemeld voor bespreking 

agendapunt Onderwerp  door 

4.a.1. Uitvoeringskrediet maatregelen 

'Stedelijk Water Opgave (SWO)' fase 

4 

: PvdA, Ongebouwd 

4.a.2. Vaststelling projectplan Waterwet 

Waterloop Bosschenhoofd 
: PvdA 

4.a.3. Uitvoeringskrediet renovatie 

poldergemalen Moerdijk en Niervaert 
: PvdA, Bedrijven 

4.a.4. Partiële herziening peilbesluiten 2019 : Ons Water/Waterbreed 

4.b.1 Bestuursakkoord Provincie Noord-

Brabant 2019-2023 
: PvdA 

4.c.1. Vragen inzake gebruik glyfosaat en 

DB reactie 
: Partij voor de Dieren 

4.c.2. Vervolgvragen inzake beleid 

muskusratten 
: Partij voor de Dieren 

 

Openstaande vraag uit het AB van 19 juni 2019 

Notulen AB 19 juni 2019: 
De voorzitter: dan gaan we over naar agendapunt 7, de rondvraag. Wie wenst er in de rondvraag 
nog een vraag te stellen? 
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Mevrouw Govers: Ik zoek even het desbetreffende bericht op. Het gaat over een bericht dat op een 

website stond. Het ging over een publicatie in H2O Netwerk; over legionella in de waterzuiveringen. 
In 81 installaties over heel Nederland zou legionella aangetroffen zijn of zou er kans kunnen zijn op 
legionella. Ik vroeg me af of het ook in installaties van Waterschap Brabantse Delta zit. Wat is en 
zijn dan de vervolgstappen? Ik snap dat jullie daar nu niet gelijk een antwoord op hebben. Maar 
het is op basis van de actualiteit. 
  
Mevrouw Bonthuis: Idem. Daarover zijn tientallen publicaties. De vraag is wat wij doen. Gaat het 

ook over onze rioolwaterzuiveringsinstallaties? Het RIVM adviseert om preventieve maatregelen te 
nemen omdat die problematiek op dit moment opduikt en er gevallen van legionella bekend zijn. 
Kortom: wat doen wij hier preventief aan? 
  
De heer Mureau: Die actualiteit heeft ook betrekking op onze installaties. Het heeft ook onze 
aandacht. Omdat het ook een stuk technische inhoud betreft, lijkt het me goed dat we daar met 

een korte mededeling bij u op terugkomen. 

 

Antwoord 
RIVM rapport 
Op 14 juni 2019 heeft het RIVM het rapport ”Inventarisatie van legionellarisico’s bij 

afvalwaterzuiveringsinstallaties” gepresteerd aan de Tweede Kamer. Brabantse Delta heeft een 
actieve bijdrage geleverd aan dit rapport. Het volledige rapport is te vinden op  
https://www.rivm.nl/publicaties/inventarisatie-van-legionellarisicos-bij-
afvalwaterzuiveringsinstallaties#039;s%20bij%20afvalwaterzuiveringsinstallaties   
 
Legionella 
Het standaard proces waarmee afvalwater wordt gezuiverd leidt niet tot legionella vorming. 

Legionella en de daarmee samenhangende risico’s kunnen ontstaat door combinatie van een aantal 
omstandigheden. 
 Temperatuur: Een specifiek zuiveringsproces (Demon), waarbij een deelstroom in een 
reactor van ca. 30 graden wordt gezuiverd, kan leiden tot legionella groei. Dit type installatie is 
voorhanden op de rwzi Nieuwveer. (zie foto 1) 
 Aerosolvorming: Boven de open reactor ontstaan kleine druppeltjes/waterdamp, 
zogenaamde aёrosolen. Deze kunnen worden ingeademd tijdens aanwezigheid in de onmiddellijke 

nabijheid van de reactor. Door het inademen van aёrosolen besmet met legionella bacteriën 

kunnen mensen een legionella ontsteking oplopen.  
 
Staza Brabantse Delta 
Sinds de zomer van 2018 werd duidelijk dat ook de reactor op de rwzi Nieuwveer legionella zou 
kunnen bevatten. Dit nadat legionella in hoge concentraties gemeten was op een RWZI/reactor van 

een collega waterschap. 
Hierop zijn de volgende acties ondernomen: 
 Monitoring: Er wordt maandelijks bemonsterd op legionella. Tot op heden is er nog geen 
legionella aangetoond. 
 Kennisdeling in STOWA-werkgroep: De STOWA heeft een werkgroep opgericht om 
ervaringen te delen en onderzoek te doen.  
 

Bestrijdingsmaatregelen en Arbo 
Afdekken van de open reactor is een geëigende maatregel om verspreiding van aёrosolen (met 
potentie tot legionella besmetting) te voorkomen. Vaak wordt gekozen voor een kostbare 
permanente afdekking of een provisorische afdekking met tentzeil. In samenwerking met Aa en 

Maas, is gezocht naar een slimmere oplossing. Er is gekozen voor een drijvende afdekking die 
bestaat uit drie lagen ballen. Het ballendek (zie foto 2) moet verspreiding van aёrosolen 
voorkomen. Metingen, samen met het RIVM, zullen uitwijzen of deze manier toereikend is. 

Daarnaast zijn verscherpte afspraken gemaakt voor het betreden en in de onmiddellijke nabijheid 
verblijven van de reactor. Deze maatregelen gelden zowel voor eigen medewerkers als derden, 
bijvoorbeeld bij rondleidingen. 
 
 
Hoe verder? 

Maandelijks wordt het water in de reactor bemonsterd op de aanwezigheid van legionellabacteriën. 
Er is tot nu toe geen legionella aangetroffen. Daarnaast wordt de nauwe samenwerking met de 
RIVM en de STOWA op dit gebied doorgezet. De aanbevelingen in het RIVM rapport zijn opgevolgd. 

 

https://www.rivm.nl/publicaties/inventarisatie-van-legionellarisicos-bij-afvalwaterzuiveringsinstallaties#039;s%20bij%20afvalwaterzuiveringsinstallaties
https://www.rivm.nl/publicaties/inventarisatie-van-legionellarisicos-bij-afvalwaterzuiveringsinstallaties#039;s%20bij%20afvalwaterzuiveringsinstallaties
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Foto1: deelstroom reactor Demon 

 
Foto 2: Ballenafdekking van de reactor van de deelstroom 

 

 

 


