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Onderwerp: waterrecreatie op de Mark
Geachte mevrouw Van den Hoogen,

Op 12 juni 2017 heeft u een brief gestuurd naar het algemeen bestuur waarin u aangeeft dat u zich ernstige
zorgen maakt over de waterrecreatie op de Mark. Volgens de wijkraad Ginneken = Ginneken nemen de
drukte op het water, de geluidsoverlast, het afual maar vooral de natuurschade onacceptabele vormen aan. U
maakt bezwaar tegen het uitbreiden van commerciële activiteiten op de Mark en het verstrekken van
vergunningen die dergelijke activiteiten mogelijk maken. Daarnaast ziet u graag dat er in de toekomst wordt
overwogen om alleen met fluisterboten te gaan varen. Een brief met dezelfde inhoud heeft u ook gestuurd
aan de gemeente Breda. Wij hebben ons antwoord dan ook afgestemd met de gemeente Breda. De
vakantieperiode en de afstemming heeft ervoor gezorgd dat de beantwoording van uw brief iets langer heeft
geduurd. Hiervoor onze excuses.
Een en ander wil niet zeggen dat uw zorgen onbesproken zijn gebleven. Op 10 juli 2OL7 is de werkgroep De
Duivelsbruglaan voor de eerste maal bij elkaar gekomen. Zowel waterschap Brabantse Delta als de wijkraad
Ginneken = Ginneken nemen deel aan deze werkgroep. De werkgroep komt met een plan van aanpak voor de
nadere uitwerking en het realiseren van de uitgangspunten voor het varen in Breda op de Mark. Op 25
september 2017 komt de werkgroep opnieuw bij elkaar.

Daarnaast is er nog de Watertafel, het overleg dat de gemeente Breda organiseert om nieuwe ontwikkelingen
en ook problemen te bespreken met de sector en de rondvaartbedrijven. Waterschap Brabantse Delta neemt
ook deel aan dit overleg.
De Mark vanaf de Belgische grens valt tot aan de Duivelsbrug onder het beheer van het waterschap. De
gemeente Breda is verantwoordelijk voor het beheer van het vaarverkeer voor het water binnen de bebouwde
kom. Voor wat betreft de Mark werkt waterschap Brabantse Delta dan ook nauw samen met de gemeente
Breda op het gebied van het beheer van vaarverkeer op het water en is er voortdurend overleg tussen
waterschap en gemeente over het beleid ten aanzien van de Mark.

Gemotoriseerd varen in het Markdal past niet in het beleid van het waterschap (Beleidsnota recreatief
medegebruik). In het gedeelte van de Mark dat door het waterschap wordt beheerd, is gemotoriseerd
scheepvaartverkeer dan ook niet toegestaan behoudens ontheffing. Onlangs is door het waterschap nog een
nieuw verkeersbesluit genomen voor de plaatsing van een verbodsbord bij de Duivelsbrug voor gemotoriseerd
varen vanaf de Duivelsbrug tot stroomopwaarts aan de Belgische grens. Rondvaartbedrijven kunnen wel een
ontheffing aanvragen bij het waterschap voor het varen in dit gebied en deze wordt onder voorwaarden
verleend. U moet hierbij denken aan licht gemotoriseerde sloepen of fluisterboten die op een vasttraject
varen met een vaste schipper/gids waarbij het doel van de vaartocht is het vanaf het water laten beleven van
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natuur en/of cultuurhistorie met het accent op educatie. Door de deelnemers op deze manier bekend te
maken met alles in, op en rond het water creëert het waterschap een draagvlak voor zijn werk en de
(i n richti n gs) projecten.
Waar men zich ook bevÍndt op de Mark, het moet voor iedere waterrecreant meteen duidelijk zijn welke
regels er gelden. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan het verder in orde maken van de bebording
door waterschap en gemeente in goed overleg met de politie. Klachten zoals van wijkraad Ginneken =
Ginneken geven ook de noodzaak van een goede bebording aan. Bij het hiervoor genoemde komende overleg
van de werkgroep Duivelsbruglaan op 25 september zal er naast de vaste beleidsmedewerker van het
waterschap ook iemand van de afdeling Handhaving van het waterschap aanwezig zijn. Doel is concrete
afspraken te kunnen maken over wat er nog meer gedaan kan worden aan borden en dergelijke, en hoe gaat
er gehandhaafd gaat worden.
Waterschap en ook gemeente zijn van mening dat wonen, werken en recreëren langs en op de Mark een
integraal onderdeel uitmaken van de leefomgeving van Breda en omstreken. Signalen als die van de wijkraad
zijn dan ook belangrijk en het is goed daarover met alle betrokkenen in gesprek te blijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
raaf
Ded

c G.M. de Vet
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De plv. secretaris-directeur

dr, A.F.M. Meu

algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta
Gemeente Breda

-2-

