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Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01 

 

Uw brief van 18 mei 2020 hebben wij in goede orde ontvangen. Uw brief is eveneens geagendeerd voor 
de vergadering van het algemeen bestuur van 20 mei 2020. Uw brief en onze reactie daarop zijn 
besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 juni 2020. Wij hebben besloten u als volgt te 
antwoorden.   
 
Zoals ook uit uw brief blijkt, ligt er een omvangrijk project voor bij Weimeren met duidelijk zichtbare 

consequenties voor het gebied. Zo wordt het gebied bij Weimeren een waterrijk gebied, vanwege de 
realisatie van het Natuur Netwerk Brabant. Er zijn hier diverse partijen  - ieder vanuit zijn eigen 
taakstelling en expertise – betrokken, te weten: Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant en 
Waterschap Brabantse Delta.  

 
Voorop staat voor ons bij de ontwikkeling van dit project dat er in samenspraak met  

belangengroeperingen en omwonenden een project wordt gerealiseerd dat niet enkel bijdraagt aan 
waterrijke natuur (hydrologische opgave van het waterschap op deze plaats), maar eveneens bijdraagt 
aan waterveiligheid.  
 
Gelet hierop is er dan ook in de fase voorafgaand aan (de voorbereiding op) besluitvorming rondom het 
projectplan contact geweest met uw heemkundekring en andere belangengroeperingen, aanliggende 
grondeigenaren en omwonenden. De MER toont het milieu-effect van de voorgestelde ontwikkeling ten 

opzicht van de huidige situatie. Het projectplan dat is aangeboden aan ons algemeen bestuur is hetzelfde 
projectplan als waarover u eerder met onze projectmedewerkers en DB lid Verroen heeft gesproken.  
 
Het project kent diverse fases. Naar verwachting zal aan het eind van de zomer kunnen worden gestart 
met de uitvoering. Ten behoeve van fase 1 moeten bepaalde openbare wegen – tijdelijk – worden 
afgesloten. De door Staatsbosbeheer en de gemeente Breda af te sluiten routes zijn in overleg met de 
vier omliggende gemeenten overeengekomen. Daarnaast wordt er op verzoek van de gemeenten zoveel 

mogelijk transport via het water gerealiseerd. Dit heeft inherent consequenties voor het transport tussen 
het water en het projectgebied. De gebruikers van Weimeren worden nader geïnformeerd over deze 
afsluitingen door het projectteam. Dit heeft ook consequenties voor wandelaars en fietsers. Met de 
inrichting van fase 2 Weimeren wordt in samenspraak met de omgeving en onze samenwerkingspartners 
bezien welke nieuwe routes en ommetjes te realiseren zijn in Weimeren.  
 

Vervolg 
Op dit moment heeft het algemeen bestuur ingestemd met het projectplan Weimeren fase 1. Nadat de 
gronden verworven zijn  komt projectplan Weimeren fase 2 aan de orde. Met fase 2 en het ontwerp van 
de kering Weimeren  wordt het gebiedsproces voortgezet ten behoeve van de inrichting van het gebied, 
waaronder ook de recreatiemogelijkheden in en om het gebied Weimeren. U wordt daarvoor, net als bij 
fase 1, uitgenodigd.  
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Het is dan ook uitdrukkelijk onze insteek om niet tegen, maar juist met de omgeving te komen tot een 

herontwikkeling van het gebied. We hopen dan ook in de komende periode wederom van uw inbreng en 
expertise gebruik te mogen maken.  
 
We vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Uw brief en onze reactie 

daarop worden conform onze spelregels algemeen bestuur op de website geplaatste en geagendeerd voor 
de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2020.  
  
 
Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur, 
De dijkgraaf De secretaris-directeur 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

 
 
dr. A.F.M. Meuleman 

 
 


