
 
Breda, 31 oktober 2019 
  
Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren 
Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de mogelijk voorgenomen verlaging van het 
waterpeil in het Wilhelminakanaal te Tilburg. 
 
Geacht bestuur, 
 

In mei 2019 was er sprake van dat het waterpeil in het Wilhelminakanaal te Tilburg mogelijk met 30 
cm zou kunnen worden verlaagd, in een artikel van BN deStem werd tevens aangegeven dat een 
peilverlaging een negatieve invloed zou hebben op de flora en fauna (en bebouwing)1. 
 

1. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t een mogelijke verlaging? 

2. Kunt u aangeven of een dergelijke verlaging negatieve invloed heeft op de natuur en 

natuurontwikkeling van de ecologische verbindingszone en het beekherstel van de Oude Leij 

in Tilburg2? Zo ja wat voor invloed heeft de verlaging, zo nee waarom niet? 

3. Worden bij het verlagen van het waterpeil de investeringen die gedaan zijn in de 

bovengenoemde ecologische verbindingszone teniet gedaan? 

4. Kunt u aangeven of een dergelijke verlaging negatieve invloed heeft op het onttrekken van 

grondwater ten behoeve van het beregenen van akkers? 

5. Als het waterpeil verlaagd wordt, hoe gaat u om met de gevolgen hiervan? 
 

Sinds 2000 is het waterschap (en/of haar rechtsvoorgangers) betrokken bij het Wilhelminakanaal te 
Tilburg. Uit het rapport “Reconstructie van een lang en glad pad naar verbreding van het 
Wilhelminakanaal Tilburg” d.d. 23 oktober 2017 blijkt dat u regelmatig uw zorgen hebt geuit inzake 
dit project en ook leerpunten hebt aangegeven3. 
 

6. Is het waterschap momenteel betrokken bij dit project, en zo ja op welke wijze? 

7. Indien u niet betrokken bent, waarom bent u niet meer betrokken? En bent u bereid om hier 

weer een meer actieve rol in te hebben? 
 

Wij vernemen graag uw reactie. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Ellen Putman 
Cynthia Pallandt 
 
Partij voor de Dieren 

                                                 
1 https://www.bd.nl/tilburg-e-o/alarm-over-desastreuze-waterpeilverlaging-reeshof-voorbarig~a034bd25/ 
2 https://www.brabantsedelta.nl/beekherstel-ecologische-verbindingszone-reeshofweide-en-lange-rekken  
3 http://onderzoeksbank.brabant.nl/onderzoeksbank/download?id=328&onderzoek=236/  
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