
 
 

 
 
 

Prinsenbeek, 18 mei 2020. 
 
Betreft: 
Vergadering 20 mei 2020 
Agendapunt 4.4 Projectplan Weimeren 
 
 
 
Geachte leden Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta,  
 
 
We verzoeken u dringend goedkeuring aan het plan te onthouden.  
 
Door in te stemmen met het plan, machtigt u de projectbeheerders om het plan in de huidige 
vorm door te zetten. Dat impliceert: een machtiging voor het uitsluiten van natuur- en 
rustliefhebbers in Weimeren. Dit betreft onder meer de inwoners uit Prinsenbeek voor wie dit 
hun uitloopgebied is. 
 
De projectbeheerders (vertegenwoordigers van SBB, Prov. NB en WSBD) hebben tot op dit 
moment geen enkele garantie gegeven dat de huidige betreding - in concreto: Polderweg, De 
Hillen en de wandelverbinding tussen Polderweg (oost) en Nieuwveerweg - in stand blijft.  
Integendeel: men plant binnenkort tot afsluiting over te gaan (omdat verkeer wat het veen uit 
de polder verrijdt, een 'gevaar' zou vormen voor wandelaars). Ook na die uitvoeringsfase blijven 
de paden en wegen echter dicht. Op het zogenoemde 'koeienpadje' langs de Mark na, zijn 
volgens de projectbeheerders mensen binnendijks van de waterkering ongewenst. 
 
Voor wandelen wordt de bevolking van Prinsenbeek door de projectbeheerders verwezen naar 
andere polders in het plan Noordrand Midden. Dit is echter jaren later en onzeker (project-
afbreukrisico), maar het belangrijkste: het is verder weg. Op dit moment maken 
Prinsenbekenaren met de fiets of te voet vanuit het dorp even een "rondje dóór Weimeren".  
Als u instemt met dit plan, is dat afgelopen.  
 



U benadeelt daarmee onze bevolking en bevordert een verhouding 'overheid tégen burgers'. 
Ook ontneemt u onze maatschappij de kans op meer betrokkenheid bij natuur, landbouw, 
milieu en duurzaamheidsdenken. Dat kan onmogelijk onderdeel zijn van enig overheidsbeleid 
anno 2020. 
 
In de hieraan voorafgaande besprekingen met de projectbeheerders, wordt ons voorgehouden 
dat er in de toekomst kans is op een wandelspoor op of naast de waterkering, maar daar is geen 
enkele zekerheid over.  
 
Mocht u twijfelen aan het draagvlak – naast onze 580 gezinsleden - in Prinsenbeek voor ons 
verzoek over een openhouden van Weimeren, dan verzoeken we u te kijken op 
https://www.prinsenbeeknieuws.nl/nl/nieuws/polder-weimeren-straks-verboden-gebied/ 
met daaronder, het voor dit orgaan ongekend aantal schriftelijke reacties en positieve 
“duimpjes” (1045). 
 
We verzoeken u opdracht te geven het projectplan bij te stellen tot een versie waarbij 
voldoende wandelpaden opgenomen blijven, binnendijks dóórheen Weimeren. 
Net zoals voorheen, zijn we bereid daartoe met de projectbeheerders te overleggen.  
Echter: vóóraf, niet achteraf. 
 
 
 
In hoopvolle afwachting en met vriendelijke groet, 
Bestuur Heemkundekring Op de Beek 
Namens deze, 
 

 
 
Ad van Melis (voorzitter). 
076-5416947/06-51142045 
advanmelis@ziggo.nl 

 
 
Meer toelichting vindt u hierna. 
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Toelichtingen en achtergronden: 
 
 
Procedure: 
 
a. Onze zienswijze is nummer 7 (92431) van uw Nota van Zienswijze dd. 16 april 2020 
In die nota wordt gesteld dat zaken die geen 'water betreffen' u niet raken. Daarbij wordt 
voorbijgegaan aan de kracht die ervan uitgaat als u het plan goedkeurt.  
Het waterschap is een belangrijke deelnemer in het project. Uw af- of goedkeuring is een 
belangrijk signaal naar de projectbeheerders om anders om te gaan met de bevolking. Uw 
eventuele goedkeuring zet de bevolking van Prinsenbeek qua positie op achterstand. 
Het is beter vóóraf een goed plan met elkaar te hebben en rust te scheppen, dan de hele lange 
projectrit elkaar in de gaten te moeten houden.  
b. Met de zienswijze van eind januari 2020 reageerden we op de tot dan toe ons bekende 
stukken. Uw voorliggende plan (PROJECTPLAN WATERWET. Inrichtingsplan Natuurontwikkeling 
Weimeren Fase 1) is dat van 11 maart 2020.  Het is onduidelijk of, en in welke mate dit 
overeenstemt met de door ons bestudeerde stukken.  
c. Zodra u uw besluit hebt genomen, kan het project doorgang vinden. Beroep schort dit niet op. 
Een gang naar de rechter kost geld. Het kost eenieder de minste energie met een verbeterd plan 
anderszins tot overeenstemming te komen.  
d. Hoewel de MER gelijktijdig met dit plan in procedure gebracht wordt, kunnen we daar 
blijkbaar niet op reageren. 
 
Proces: 
 
a. In de besprekingen worden we telkens verleid om te wachten op weer een volgende planfase. 
Dat gebeurt echter zonder enige zekerheid te bieden. Het weghalen van de bestaande 
wandelwegen wordt geenszins uit het plan geschrapt, alternatieven zijn onzeker en tot op dit 
moment onmogelijk. Dit proces trechtert naar een later fait accompli. 
b. Gezien de locatie van dit ontgravingsproject, zijn er interacties met uw project 'verhoging 
waterkeringen'. De voorlichtingen en besprekingen die daarbij gevoerd worden, zijn voor ons 
onduidelijk. 
c. In het plan worden tal van 'gebiedswaarden' benoemd. Met uitzondering de belevingswaarde 
die het gebied heeft voor inwoners van Prinsenbeek die er doorheen wandelen. 
  
 

-vervolg 2- 

 



-2- 
 
 
Droombeeld: 
 
Het projectplan en mer zijn gebaseerd op het 'Droombeeld'. Dat is één schets waar alles aan 
hangt. Hoewel in eerder stadium de projectbeheerders dit ventileerden als een "opdracht van 
de provincie waar niet van afgeweken mag worden'' om aldus discussie over wandelen binnen 
Weimeren de kop in te drukken, blijkt dat Droombeeld gaandeweg minder onaantastbaar. Het is 
nu 'slechts een ambitie'. Dat lijkt dan opening te bieden, maar intussen zijn elementen uit het 
Droombeeld in de besprekingen onwrikbaar gebleken. 
 
Milieueffectrapportage: 
 
Een normale MER kent het zogenoemde nulalternatief: "wat is er nou aan de hand als we niks 
veranderen?". Zo'n nulalternatief zou behoud betekenen van de bestaande 
wandelmogelijkheden. Die afweging wordt hier niet gemaakt. 
De zogenaamde kwetsbaarheid van het gebied zou geen wandelaars verdragen. Dat is 
bevreemdend en er is ook niets van terug te vinden.  
In veel projecten heeft een MER als formeel planonderdeel een speciale status. In dit project 
zouden we dit echter moeten zien als gewoon een bijlage. Desondanks is er een enorme 
verwevenheid tussen mer en projectplan. Voorbeeld: de afwegingen omtrent de 
veenontgraving. 
 
Werk in Weimeren: 
 
Ook zonder dit vastgestelde plan, gaat de projectgroep door. Aan de trits werkzaamheden die in 
onze zienswijze genoemd is (punt 5), kunnen toegevoegd worden: het verwijderen van de 
afrasteringen, onderzoek naar natuur, explosieven, archeologie en de besprekingen 
(samenwerking/aankoop) met grondeigenaren. 
U kunt dit positief bestempelen als 'voortvarend', maar de acties dragen bij tot een 'klimaat' 
waarin het 'logisch' wordt dat het plan wordt doorgezet, dus inclusief uitsluiten van 
wandelpaden door het gebied. 
 


