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Brabantse * Milieufederatie
Tilburg, 29 oktober 2014

Aan: Dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ Breda

3 0 OKT. 2014
cc: leden van het algemeen bestuur

Kenmerk: RO 23.62-942-vm
Betreft: natte natuurparels en peilbesluiten
Geacht bestuur,
De Stichting Brabantse Milieufederatie (BMF) komt op voor de natuur in Noord-Brabant, waaronder
de natte natuur zoals de Natte Natuurparels (NNP's). Met een groot aantal van deze NNP's gaat het
niet goed. Verdroging is een bedreiging voor deze natuur en kan leiden tot verlies van biodiversiteit.
In dat kader heeft de Milieufederatie bezwaar ingediend tegen de in 2010 door uw Algemeen
Bestuur genomen peilbesluiten voor het Gat van Ham en Etten-Leur/Breda. In deze gebieden
liggen NNP's. Voor de meeste peilvakken waarin de NNP's liggen, zijn echter geen waterpeilen
vastgesteld die er voor zorgen dat de verdroging van deze natte natuur herstelt. Het waterschap
voerde hiervoor een aantal redenen aan: de agrarische belangen zouden niet gediend zijn met een
hoog waterpeil, er waren nog geen vastgestelde inrichtingsplannen, de NNP's waren nog niet door
een terreinbeherende instantie als Staatsbosbeheer verworven en de verdroging van de NNP's
kon ook met andere maatregelen dan alleen peilverhoging aangepakt worden.
De Milieufederatie heeft tot de hoogste bestuursrechter hierover geprocedeerd. Deze heeft het
waterschap in het gelijk gesteld. Kort gezegd heeft het waterschap alle beoordelingsvrijheid om
andere belangen dan het natuurbelang, zoals het agrarisch belang, in en rondom de NNP's
voorrang te geven (zie de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
van 27 maart 2013, 201107909/1 en 201112517/1).
De hoogste bestuursrechter heeft in deze uitspraak echter ook geoordeeld dat de NNP's voor
2015 hersteld moeten zijn zoals de KRW vereist. In het kader van het in procedure zijnde
waterbeheerplan (en de evaluatie van het vorige waterbeheerplan), vraagt de Milieufederatie zich
dan ook af in hoeverre de NNP's die in de genoemde peilgebieden liggen daadwerkelijk hersteld
zijn? De Brabantse waterschappen en de provincie hebben zich immers ten doel gesteld om de
verdroging van de NNP's in 2015 hersteld te hebben en daar is ook budget voor gereserveerd.
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Wij vragen u dan ook concreet aan te geven welk herstel is opgetreden en waar, hoe dat gemeten is
en welke door u genomen maatregelen dat herstel in gang hebben gezet. Tevens vragen wij aan te
geven waar het doelbereik achter loopt, waardoor dat komt en met welke maatregelen u dat wilt
aanpakken. Wij willen u verzoeken op korte termijn een antwoord te geven op deze vragen, zodat
wij uw antwoord mee kunnen nemen in onze inspraakreactie op uw waterbeheerplan.
Met vriend* lijke groet,

Nol Verdaatdonk,
directeur Brabantse Milieufederatie
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