
  
 

Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde     28 april 2020 

 

Schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk, Natuurterreinen, PvdD 

aan het Dagelijks Bestuur over maatregelen tegen de droogte 
 

Algemeen 

Op het moment dat voor het waterschap het groeiseizoen, met zomerregime, inging, dus op 1 april 

2020, werd het droog. Zelfs droger dan ooit tevoren, zoals in het ‘rampjaar’ 1976. Zelfs op de natste 

plekken in het gebied van WSBD, Moerdijk/Langeweg, Zevenbergen en Drimmelen/ Hooge Zwaluwe 

is het extreem droog. Zeer  zorgelijk voor landbouw en voor natuur. 

 

Wij hebben de volgende vragen hierover aan het Dagelijks Bestuur: 

1. Welke maatregelen onderneemt Brabantse Delta om de droogte-aanpak voor landbouw en 

natuur nu te activeren? 

2. Wij zien niet dat het waterschap de conclusies uit de droogte-evaluatie van december 2018 

consequent uitvoert, of een vervolg geeft aan de resultaten van de klimaatconferentie van 

winter 2019 op Bouvigne. Is deze conclusie juist en zo ja, waarom wordt er niet veel meer 

geanticipeerd op droogtebestrijding en worden er niet veel meer preventieve maatregelen 

genomen?  

3. Waarom stuurt het waterschap (nog) niet de hele winterperiode op meer buffering van 

water? Het is immers van belang dat we voorraden water aanleggen. Voorraden kunnen 

door het waterschap, door natuurterreinbeheerders en agrariërs in het eigen gebied worden 

opgeslagen (bijv. bergboezems, robuust ingerichte natuur, infiltratie e.a.), al dan niet in de 

vorm van een verplichting. Ook maatregelen om het gebruik van drinkwater te beperken, 

bijv. om tuinen te beregenen, lijken meer dan noodzakelijk. Hoe zet het waterschap in op 

deze mogelijke maatregelen? 

4. Waarom is de grondwateronttrekking voor glas-, container- en substraatteelt sinds dit jaar 

niet meer vergunningplichtig? Juist in deze periode van klimaatverandering, met steeds 

warmere zomers, lijkt dit geen logische versoepeling. Is het uw inschatting dat hiermee de 

onttrekking afneemt? Zo ja, waarop baseert u deze verwachting? Is er een maximum aan de 

onttrekking voor deze teelten meegegeven?  

5. In het bijbehorende, vereiste, bedrijfswaterplan wordt vervolgens een omschrijving van een 

waterbesparingsplan gevraagd. Zijn er ondergrenzen aan het waterbesparingsvolume 

gesteld, dan wel wenselijke streefniveau’s meegegeven? 

6. Kwetsbare natte natuurgebieden (Natura 2000, natuurparels, maar ook vennen) zijn 

afgelopen 2 jaar ernstig aangetast door de droogte. Wat gaan het waterschap hieraan doen, 

bijv. via inzet van adequaat peilniveau, of verruimen van de onttrekkingsvrije zone rondom 

deze natuurgebieden?  

 



  
 

Om de 0-situatie helder in beeld te hebben met elkaar, stellen wij ook de volgende vragen: 

- Kunt u aangeven op welke plekken grondwater wordt opgepompt? 

- Kunt u aangeven hoe vaak er grondwater wordt opgepompt en wanneer dit grondwater 

wordt opgepompt? 

- Kunt u aangeven hoeveel grondwater er totaal in de Brabantse Delta wordt opgepompt? 

- Welke maatregelen neemt u tegen illegale waterputten? Hoe vaak controleert u hierop? 

- Welke sancties zijn er bij het illegale waterputten c.q. illegaal onttrekken van water? Deelt u 

ook boetes uit? Zo nee waarom niet? Zo ja, hoe hoog zijn deze?  

- Verwacht u een groei in het aantal vergunningaanvragen voor het onttrekken van 

grondwater door de vroege droogte en daarmee meer grondwateronttrekking voor 

beregening van landbouwgewassen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke gevolgen verwacht u 

voor de grondwaterstand? 

- Hoe groot is de bufferzone die u aanhoudt rond natuurgebieden? 
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