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Onderwerp: Beantwoording vragen over media-aandacht voor bevers
Geachte heren Schreuders en Van Riet,

In het kader van de AB-vergadering van 25 februari jl. heeft u technische vragen gesteld over een artikel dat
is verschenen over bevers in ons werkgebied.. Deze vragen zijn toen buiten beschouwing gelaten omdat ze
geen betrekking hadden op een aan het algemeen bestuur voorgelegde nota. Hierbij ontvangt u onze
antwoorden op deze vragen. Omdat het geen technische vragen zijn, die ambtelijk kunnen worden afgedaan,
maar bestuurlijke vragen, hebben wij als dagelijks bestuur besloten deze vragen zelf te beantwoorden.
De door u aangehaalde achtergrond:

In BNdeStem van zaterdag 7 februari verscheen een artikel over positieve ontwikkeling van de beverpopulatie
in Brabant. Daarbij wordt Waterschap Brabantse Delta geciteerd vanwege plannen om vroegtijdig de Bevers
te kunnen bestrijden.
Enkele citaten:
"De kans is groot dat er binnenkort bevers zwemmen in de Mark bij Breda, zegt Staatsbosbeheer. Brabantse

Delta wil daarom tijdig maatregelen treffen".
en

"Waterschap Brabantse Detta wil de problemen echter niet afwachten, en nu al toestemming van de minister
om de knagers te kunnen weghaten op ongewenste locaties. Ook stelt ze de beschermde status van de bevers

ter discussie".

1) Zijn deze citaten over Brabantse Delta correct?
Het is een goed journalistiek gebruik dat in een artikel citaten van geÏnterviewde personen tussen
aanhalingstekens worden gezet. De door u aangehaalde zinnen staan in het artikel n¡et tussen
aanhalingstekens en komen geheel voor eigen rekening van de journalist.
Deze aangehaalde zinnen over Waterschap Brabantse Delta zijn overigens niet juist.
2)

Is er met ons Waterschap contact geweest over deze communicatie?
Het artikel is opgesteld op basis van een interview met medewerkers van het waterschap. Het door u
aangehaalde artikel is niet ter controle teruggelegd bij het waterschap voordat de journalist tot publicatie is
overgegaan. In dat geval had het waterschap de consistentie kunnen bewaken.
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3)

Hoe verhoudt zich deze communícatie met het eerdere artikel over de 21 dieren die vanuit de natuur
als onze ambassadeurs voor ons Waterschap opgevoerd werden? Was de bever ook één van die

ambassadeurs?

De bever is niet één van de 21 ambassadeurs. Het artikel over de bever staat dan ook los van de
communicatie over het waterbeheerplan waar de 21 ambassadeurs onderdeel van zijn.

4)

Was het mogelijk om de consistentie in de boodschappen te bewaken? Ook gezien het feit dat het
Waterschap enkele jaren geleden als eerste verheugd meldde de eerste bevers in de Donge te hebben
waargenomen.
Zie het antwoord bij vraag 2.

5)

Er is in de citaten sprake van inzet door ons waterschap bij de Minister voor aanpassing van de
wettelijke regels en opheffen van de beschermde status van de Bever. Is dit correct?
Dit is niet correct. De Noord-Brabantse Waterschappen hebben naar voorbeeld van Limburg een Brabants
Beverprotocol gemaakt (dec 2013). Dit is een uitwerking vanuit de gedragscode met als doel 'om zorgvuldig
en transparant te kunnen werken conform de Flora-en faunawet'waarin de bever als streng beschermde
soort is benoemd. Het is niet onze intentie om de status van bever als streng beschermde soort waar dan ook
ter discussie te stellen.

6)

Zo ja, wanneer is dit aan het Algemeen Bestuur meegedeeld? Is deze actie ook door het Algemeen
Bestuur gesanctioneerd?
Dit is niet aan de orde.

7)

Wordt dit ook in de Unie van Waterschappen besproken? Zo ja met welke inzet en mandaat handelt de
vertegenwoordiging van Brabantse Delta aldaar?
Het waterschap heeft zowel regionaal als nationaal de beschermde status van de bever niet ter discussie
gesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig de spelregels AB worden
uw vragen en ons antwoord daarop op de website van het waterschap geplaatst zodat alle AB-leden er kennis
van kunnen nemen.
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf
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