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Onderwerp

Statenvragen over deelname waterschappen in risicoprojecten
Datum

6 december 2016
Ons kenmerk

Geachte,

C2199194/4113556
Uw kenmerk

Bij brief van 18 november 2016, ingekomen op 18 november 2016, heeft u
namens de CDA fractie en VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

P.W.A.M. (Peggy) van 't Veer Damen

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 84 74

1. Kent het college de berichtgeving in Trouw?

Email

Antwoord: Ja.

pvhveer@brabant.nl
Bijlage(n)

2. Participeren de waterschappen waar onze Provincie een relatie mee heeft in
buitenlandse projecten en zijn hier risicovolle financiële producten voor
afgesloten?
Antwoord: Nee, waterschappen participeren niet in dergelijke projecten. Zij
adviseren wel bij enkele buitenlandse projecten en delen daarbij hun kennis over
waterbeheer. Dit past binnen hun wettelijke taak. Het behoort tot de
beleidsruimte van het algemeen bestuur van het waterschap om daar invulling
aan te geven.
Nee, waterschappen hebben daarvoor geen risicovolle financiële producten
afgesloten. Zij leveren voornamelijk menskracht.

3. Is het college bekend met de volgens het artikel riskante leningen die
afgesloten zijn door waterschappen?
Antwoord: De bedoelde leningen zijn niet door de waterschappen zelf af
gesloten. De Nederlandse Waterschapsbank NV heeft ter ondersteuning van het
NWB-fonds een dergelijke risicovollere lening afgesloten. Dit is een zelfstandige
verantwoordelijkheid van de Waterschapsbank. De provincie is hiervan op de
hoogte.

-

4. Wat is het standpunt van het college vanuit haar toezichthoudende rol op
deze financiële producten?

Datum

Antwoord: De betreffende financiële constructie is toegepast door de
Nederlandse Waterschapsbank NV en komt ten bate van het NWB-fonds. Het
toezicht van de provincie strekt niet uit tot deze bank of dit fonds.
Waterschappen maken gebruik van dit fonds, maar zijn niet betrokken bij de
onderliggende financiële constructie.

Ons kenmerk

6 december 2016
C2199194/4113556

5. 5. Heeft het college al contact gezocht met de waterschappen n.a.v. deze
berichtgeving en ziet zij aanleiding om haar toezichthoudende rol te
veranderen?
Antwoord: Nee, zie antwoord bij vraag 4

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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