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Technische vragen en antwoorden AB 20 mei 2020 
 

  
1.1 
 

Tijdelijk reglement van orde digitaal vergaderen en vergaderetiquette 
(hamerstuk) 
Natuurterreinen 
Vraag 
In het kader van het RvO kunnen insprekers inbreng hebben tijdens de 
vergaderingen van het AB. Het AB kan hen daarbij desgewenst vragen stellen. Van 

indieners van zienswijzen wordt bij het digitaal vergaderen van het AB daardoor 

feitelijk verlangd ook als inspreker op te treden tijdens de AB vergaderingen om in 
gelegenheid te zijn vragen van AB leden te beantwoorden. Immers door de 
bepalingen van de Wet AVG is het anders onmogelijk om als AB lid contact te 
hebben met de betreffende indiener. Is dit juist en hoe is hiervoor een 
benaderingswijze mogelijk? Dit geldt overigens ook voor fysieke bijeenkomsten van 

het AB maar zal problematischer zijn bij het digitaal vergaderen. Tenzij aan de 
indieners wordt verzocht of zij ermee instemmen dat hun naw-gegevens worden 
opgenomen in de stukken. 
Antwoord 
Er worden twee verschillende aspecten door elkaar worden gehaald. Het inspreken 
heeft in beginsel geen relatie met het indienen van een zienswijze. Insprekers 
mogen over elk agendapunt het AB toespreken. Dit gebeurt altijd in het openbaar 

aan het begin van de openbare vergadering en direct na het inspreken mogen AB 
feitelijke vragen stellen aan de inspreker. De wet AVG is hier niet aan de orde omdat 
er geen NAW-gegevens noodzakelijk zijn om te mogen inspreken. 

Het indienen van een zienswijze is van toepassing indien er sprake is een ontwerp-
besluit of ontwerpplan dat op grond van de AWB ter inzage heeft gelegen. 
Zienswijzen en reactie worden verwerkt in een nota van zienswijzen die bij de 
besluitvormende stukken worden gevoegd. De wet AVG is hier wel van toepassing 

en de NAW-gegevens van deze burgers mogen dus niet worden bekendgemaakt. Er 
is geen verplichting dat indieners van een zienswijze ook te komen inspreken bij een 
AB-vergadering. Als ze dat toch graag willen, is het gestelde van de vorige alinea op 
hen van toepassing.  
 
Vraag 

In het fractievoorzittersoverleg is toegezegd dat de bandopnamen van de AB 
vergaderingen de dag na de vergaderingen worden opgenomen op de website van 
Brabantse Delta. Indien hierin niet wordt voorzien in het RvO 2008 kan dit mogelijk 
nog worden toegevoegd aan art. 3 van het Tijdelijk RvO. 
Antwoord 

Van elke AB-vergadering (dus ook de digitale vergaderingen) wordt nu steeds de 
bandopname uitgewerkt en er wordt een zakelijk woordelijk verslag gemaakt. Er 

staat een modernisering van het RVO op stapel. Geadviseerd wordt daarin mee of de 
bandopname op de website moet worden geplaatst. Daarbij kan de discussie worden 
gevoerd of er dan nog steeds een noodzaak is om een zakelijk woordelijk verslag te 
maken. 
In het fractievoorzittersoverleg is gesproken over de video-opname van het digitale 
besluitvormende openbare AB. Daarbij is toen aangegeven dat de link naar deze 
video-opnamen zo snel mogelijk via de website ter beschikking komt, liefst al de 

volgende dag. 
 
PvdA 
Vraag 
Geldt dit alleen voor de applicatie Zoom in combinatie met openbare 
vergaderingen?   

Antwoord 
Het Tijdelijk reglement is van toepassing op eender welke digitale openbare 
besluitvormende vergadering van het algemeen bestuur. Binnen het waterschap 
wordt voor deze vergadering de applicatie ZOOM gebruikt. 
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Vraag 
Spreekrecht/Inspreker: Fijn om te lezen, dat een inspreker digitaal uitgenodigd is 
om het verhaal te doen. Letterlijke tekst ‘We nodigen u daarna uit om tijdens de 
vergadering digitaal uw verhaal te doen. Uiteraard helpen we u hierbij. Heeft u thuis 
geen goede internetverbinding? Laat ons dit dan op tijd weten. Dan zorgen we voor 
een mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten op ons 
kantoor Bouvigne.’ Optie is om dit ook te mogen aan te leveren door een e-mail, 

brief of videoboodschap te richten aan het waterschap en dit toe te voegen aan de 
agendastukken met in achtneming van de AVG voor openbaar publiek, maar met 
een slotje voor de AB-leden in iBabs. Wat vindt u van het voorstel?   
Antwoord 
In het tijdelijk Reglement van Orde is in artikel 1 het volgende opgenomen:  
2. Er kan tijdens een digitale video-vergadering geen vertrouwelijke informatie of 

documenten waarover geheimhouding is opgelegd, worden gedeeld. 

3.Deelnemers in openbare vergaderingen, niet zijnde leden van het algemeen 
bestuur en het dagelijks bestuur, stemmen er mee in dat zij deelnemen in een 
openbare vergadering die via een livestream voor eenieder toegankelijk is. 
Dit is bewust zo opgenomen om de openbaarheid van een digitale vergadering te 
benadrukken. Vertrouwelijke e-mails, videoboodschappen, brieven etc zijn in strijd 
met deze bepalingen. Overigens hoeven insprekers ten behoeve van het inspreken 

hun NAW-gegevens niet tijdens het inspreken bekend te maken. 
 
Vraag  
Is het mogelijk om te vermelden bij livestream te vermelden, dat er geen copyright 
mogelijk is. Maar dat de uitzending altijd terug te kijken is?  
Antwoord 
Ja. Dit zal worden opgepakt. 

 
 

3.1 
 

Beleid demontabele keringen bij Waterschap Brabantse Delta  
CDA 
Vraag 
Op blz 3 van de adviesnota Beleids Demontabele Keringen Brabantse Delta wordt 

ingegaan op Hybride keringen. Er staat aangegeven dat: 
"een hybride kering zou ook kunnen bestaan uit een dijk of keermuur met een 
demontabele kering, zoals bedoeld in de eerder genoemde AB-sessie. Voor de 
beoordeling van deze specifieke vorm van een hybride kering, kan dezelfde afweging 
worden gebruikt uit de Beleidsnota Demontabele Keringen Brabantse Delta, 
aangezien dezelfde factoren van belang zijn bij de keuze hiervoor 
(bedrijfswaarden)." In de Beleidsnota zelf wordt enkel een definitie van een hybride 

kering gegeven. Deze staat op pagina 7. Het CDA wil dan ook weten of het Beleid 
ten aanzien van demontabele keringen in alle gevallen van toepassing is op een 
hybride die bestaat uit een dijk of keermuur met een demontabele kering? 
Antwoord: 

Ja, zoals in de adviesnota is beschreven zijn dezelfde factoren van belang bij een 
keuze hiervoor en daarmee is dezelfde redeneerlijn van toepassing. Een dergelijke 
hybride kering is immers een demontabele kering op een permanente kering.   

 
Ongebouwd 
Vraag 
Is het juist dat indien er een dijkverbeteringstraject een demontabele kering wordt 
geplaatst, er op andere plaatsen in het dijkverbeteringstraject extra maatregelen 
moeten worden genomen om er voor te zorgen dat het gehele traject aan de 

faalkansnormering voldoet? 
Antwoord:  
Een demontabele kering neemt een deel van de faalkansruimte in, welke elders in 
het traject gecompenseerd zal moeten worden. Dat kan betekenen op andere 
locaties aanvullende maatregelen genomen moeten worden om aan de norm te 
voldoen.  

 

Vraag 
Indien dit het geval worden deze kosten in het vergelijk dan ook toegerekend aan de 
demontabele kering? 
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Antwoord:  

Als een demontabele kering een reële variant blijkt, zal deze in een 
dijkversterkingsproject worden vergeleken met andere varianten om te komen tot 
een voorkeursvariant. Mogelijke aanvullende maatregelen elders in het gebied zullen 
dan worden meegenomen in de kostenraming. 
 
Partij voor de Dieren 
Vraag 

Deze vraag gaat over de factoren die nodig zijn om een demontabele kering te 
overwegen. 
Waarom moet er voor het overwegen van een demontabele kering sprake zijn van 
een combinatie van de drie genoemde factoren, waarom zijn ze los van elkaar niet 
genoeg reden om die overweging te rechtvaardigen?  
Antwoord: 

Omdat alleen de combinatie van de eerder genoemde factoren de keuze voor het 

toepassen van een demontabele kering zouden rechtvaardigen. Immers: als er 
voldoende ruimte is, zijn andere duurzamere en toekomstbestendigere oplossingen, 
zoals een groene dijk voor de hand liggend. Als er geen sprake is van een 
hoogtetekort, is een demontabele kering geen oplossing voor het probleem. Als 
alleen een cultuurhistorische status wordt beschouwd, geeft dat geen richting voor 
een keuze.   

 
Vraag 
Er moet voor het overwegen van een demontabele kering altijd sprake zijn van een 
officiële cultuurhistorische status, volgens het voorgestelde beleid. Mogen wij hieruit 
afleiden dat maatschappelijke belangen en overwegingen in het belang van 
omwonenden of van de natuur, door waterschap Brabantse Delta bij het maken van 
een beslissing over waterkering als minder belangrijk worden gezien dan het hebben 

van een officiële cultuurhistorische status, zonder dat daarbij uitzonderingen 
mogelijk zijn? 

Antwoord 
De zorg voor waterveiligheid voor inwoners, bedrijven, dieren en natuur staat 
voorop. Het waterschap realiseert dat door het op orde brengen en houden van onze 
waterkeringen. Demontabele keringen introduceren een risico, welke slechts in 

bepaalde situaties acceptabel kunnen zijn. Die situaties zijn in de beleidsnota 
beschreven. Daar waar het belang van omwonenden zich richt op “recht op uitzicht”, 
is dat inderdaad ondergeschikt aan het voorkomen van een overstroming van alle 
potentieel getroffenen in een gebied. 
 
Vraag 
Op pagina 2 van de adviesnota lezen wij over zowel de kosten die bij demontabele 

keringen hoger zouden zijn, als de faalkans die groter zou zijn en de complexiteit 
van het opbouwen van een demontabele kering. Kunt u alle drie deze factoren 
kwantificeren? 
Antwoord: 

In algemeenheid is deze vraag lastig te beantwoorden aangezien het kwantificeren 
afhankelijk is van type, locatie, hoogte van een demontabele kering in relatie tot een 
permanente kering (waarvan ook verschillende verschijningsvormen zijn). Wat 

daarin een rol speelt:  
1. Kosten zijn hoger. Dat vloeit ten opzichte van een gangbare groene kering  

voort uit aanlegkosten, waarin met name een deugdelijke fundering nodig is, 
de kosten voor opslag van materialen van de demontabele keringen, de 
kosten die samenhangen met periodieke (jaarlijks of tweejaarlijks) oefenen 
en kosten voor het paraat hebben van eigen staf en eventueel aannemers 

2. Faalkans. Een permanente kering is altijd aanwezig. Een demontabele kering 
moet worden opgeslagen, aangevoerd, opgebouwd. Als deze eenmaal staat 
is het een relatief lichte constructie die kwetsbaar kan zijn voor aanrijdingen 
of aanvaringen. 

3. Complexiteit opbouwen. De demontabele kering zal onder hoge tijdsdruk 
(binnen enkele dagen) moeten worden opgebouwd, onder vaak slechte 

weersomstandigheden (storm, regen, donker, kou) waarbij op dat moment 

waarschijnlijk op heel veel plaatsen in het beheergebied ‘alle hens aan dek’ 
nodig is.  
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In algemeenheid is daarmee te zeggen dat een demontabele kering duurder, 

risicovoller en arbeidsintensiever is dan een “groene” kering.  
 
Vraag 
Op pagina 3 van de adviesnota lezen wij dat de in de beleidsnota opgenomen 
redeneerlijn als uitgangspunt is gehanteerd bij de voorkeursalternatieven Drimmelen 
uit het project Verbeteren Regionale Keringen.  
Bent u met ons van mening dat het niet wenselijk is dat bij de selectie van 

voorkeursalternatieven uitgangspunten worden gehanteerd die niet door het 
Algemeen Bestuur zijn goedgekeurd?  
Antwoord 
Dit is een bestuurlijke vraag die u tijdens de vergadering aan de portefeuillehouder 
kunt stellen. 
 

Vraag 

Bent u met ons van mening dat het beleid omtrent demontabele keringen een 
politieke keuze is? 
Antwoord 
Dit is een bestuurlijke vraag die u tijdens de vergadering aan de portefeuillehouder 
kunt stellen. 
 

Vraag 
Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat het Algemeen Bestuur gepasseerd wordt 
bij het maken van politieke keuzes die gevolgen hebben voor beslissingen die binnen 
grote projecten worden genomen? 
Antwoord 
Dit is een bestuurlijke vraag die u tijdens de vergadering aan de portefeuillehouder 
kunt stellen. 

 
Vraag 

Wij merken op dat op de omslag van de beleidsnota de foto is verdwenen die er in 
een vorige versie (zoals deze door het Dagelijks Bestuur was vastgesteld) op stond. 
Geeft het Dagelijks Bestuur hiermee toe dat de betreffende foto, zoals door inwoners 
van het Bastion werd geopperd, tendentieus was? 

Antwoord 
Dit is een bestuurlijke vraag die u tijdens de vergadering aan de portefeuillehouder 
kunt stellen. 
 
Vraag 
Pagina 2 van de beleidsnota: “Tevens streeft het waterschap naar een goede 
kwaliteit van het werk tegen zo laag mogelijke kosten en een minimale 

kwetsbaarheid. Het voorkomen van calamiteiten heeft de voorkeur boven 
bestrijding. Daarom is preventie de basis van het beleid.” Waarom wordt deze 
werkwijze niet doorgetrokken naar het beveiligen van keringen tegen graafschade 
door gravende dieren? Waarom wordt in dat aspect minimale kwetsbaarheid van de 

kering (preventie) niet nagestreefd, maar wordt de dijk op zo’n manier ingericht dat 
een gravend dier gevaar voor de waterveiligheid zou kunnen aanrichten, waardoor 
bestrijding nodig wordt geacht? 

Antwoord 
Ook met betrekking tot gravende dieren neemt het waterschap zoveel mogelijk 
preventieve maatregelen. Zo wordt op dit moment een kaart gemaakt van locaties 
waar graverij plaatsvindt, of waar sporen aanwezig zijn. Op basis van die kaart 
kunnen maatregelen getroffen worden, zoals het ingraven van gaas.  
 

Vraag 
In welke mate de in de beleidsnota genoemde nadelen en risico’s van demontabele 
keringen van toepassing zijn, verschilt logischerwijze per kering. Dit wordt 
bijvoorbeeld beïnvloed door de lengte en de locatie van de kering. Waarom wordt dit 
niet meegenomen in de afweging om al dan niet te kiezen voor een demontabele 
kering? Bent u het met ons eens dat ‘one size fits all’ niet de juiste mentaliteit is 

voor beleid dat leidend is bij ingrijpende beslissingen zoals voorkeursalternatieven? 

Antwoord:  
Lengte is geen criterium voor het al dan niet toepassen van een demontabele kering. 
Met het toepassen van een demontabele kering wordt een risico geïntroduceerd, 
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ofwel een grotere faalkans, ten opzichte van bij een permanente kering. Daarnaast 

vraagt een demontabele kering meer van de beheerorganisatie. Dit in een periode 
van hoogwater, waarin mensen en middelen noodmaatregelen nemen over het 
gehele beheergebied. De lengte is hierbij niet maatgevend. 
 
Natuurterreinen 
Vraag 
In paragraaf 5 van het rapport van de rapportage zijn 5 overwegingen opgenomen 

die kunnen leiden tot de keuze voor een demontabele kering. 
Waarom zijn in de beoordeling niet andere waarden als de cultuurhistorische 
meegenomen? Immers er kan sprake zijn van bijzondere natuur- en 
landschapswaarden die een keuze voor een de demontabele kering kunnen 
rechtvaardigen. Bijvoorbeeld ingeval natuurwaarden aanwezig zijn die vallen onder 
Europees of nationaal beschermingsniveau en die niet of slechts tegen hoge lasten 

zijn te mitigeren of elders te compenseren. Waarom is dit aspect niet in de 

beoordeling betrokken en waarom vorm dit geen afwegingskader in de voorgestelde 
beleidskeuze? 
Antwoord 
Demontabele keringen worden toegepast op plaatsen waar ruimte beperkt is. In 
gebieden met bijzondere natuur- en landschapswaarden is dit meestal niet het 
geval. Een traditionele groene kering is ruimtelijk inpasbaar en kan een bijdrage 

leveren aan deze natuur en landschapswaarden. 
 
Vraag 
Gesproken wordt over een faalkansbegroting. Welke elementen spelen hierbij een 
rol en welke objectieve maatstaven bepalen het afwegingskader hiervoor? 
Antwoord: 
Met een faalkansbegroting wordt een overstromingskansnorm verdeeld over 

verschillende faalmechanismen. Alle faalmechanismen worden beoordeeld volgens 
de landelijke leidraden voor het beoordelen van keringen. Het betreft hier onder 

andere hoogte, stabiliteit maar ook betrouwbaarheid van de sluiting.  
 
Vraag 
Is er in algemene zin inzicht in de signaleringstijd voor hoogwater? Met andere 

woorden valt met objectieve maatstaven te voorspellen op welk moment bij welke 
neerslaghoeveelheden op verschillende plaatsen in de stoomgebieden een 
maatgevend hoogwaterpeil wordt bereikt? 
Antwoord 
In algemene zin kan gezegd worden dat de signaleringstijd van hoogwater bij het 
Marksysteem ongeveer 48 uur is. 
 

Vraag 
In hoeverre kan door sterkere inzet van wateropvang in bovenstroomse gebieden de 
noodzaak tot urgente uitvoering van dijkverbetering worden beperkt, zoals 
bijvoorbeeld in de Mark ter hoogte van Terheijden? Is deze optie realistisch en zo 

ja welke maatregelen verlangt het in dit geval bovenstrooms? 
Antwoord: 
Inzet van wateropvang bovenstrooms kan in theorie een beperkte bijdrage leveren 

aan het verlagen van de maatgevende hoogwaterstanden. De geografische ligging 
en ruimtelijke mogelijkheden zijn daarbij van groot belang. Dergelijke maatregelen 
vragen aanzienlijke ruimte. Ter illustratie: de vier bergboezems bij Breda verlagen 
de maatgevende waterstanden met maximaal enkele centimeters.  
 
Water Natuurlijk 

Vraag 
* Adviesnota:  
In welke andere van de onderzochte waterschappen is het criterium 
‘cultuurhistorische status’ een uitsluitingscriterium? 
Antwoord:  
Er wordt bij andere waterschappen niet expliciet “cultuurhistorische status” gebruikt, 

maar dit wordt vaak wel impliciet bedoeld. Bij Aa en Maas wordt gesproken over 

“beschermd stadsgezicht”. Rivierenland noemt voorbeelden als Nijmegen, 
Zaltbommel en de historische Veer- en waterpoorten Tiel waar demontabele 
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keringen mogelijk toegepast zouden kunnen worden. Dit zijn allen locaties die een 

cultuurhistorisch belang vertegenwoordigen.  
 
Vraag 
het woord ‘hybride kering’ is keurig opgenomen in de tekst n.a.v. onze vragen in de 
themasessie. Nu nog nadere invulling: kunt u aangeven waar precies wij in ons 
gebied hybride keringen hebben? Welk type betreft het hier? 
Antwoord 

In het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta zijn verschillende vormen 
hybride keringen te vinden, waaronder een keermuur op een dijklichaam. In de 
legger van de keringen zijn deze locaties te vinden.  Explicieter zijn, welke locaties 
als voorbeeld noemen …… 
 
Vraag 

is er jurisprudentie over het eventueel betalen van planschade door waterschappen 

aan inwoners die inkomsten derven door ophoging dijken? Zowel i.g.v. 
schadeloosstelling voor verlies van grondeigendom, als voor waardevermindering 
woningen?  
Antwoord 
Er is veel jurisprudentie op allerlei gebied maar er is geen jurisprudentie gevonden 
over planschade zoals in de vraagstelling wordt genoemd. 

 
Vraag 
Wie moet dergelijke planschade vergoeden in de beschikbare voorbeelden? 
Antwoord 
Zie het vorige antwoord. 
 

3.2 

 

Jaarstukken 2019 Waterschap Brabantse Delta 

CDA 
Vraag 

Juridische procedures en Vastgoedtransacties.  
Planschadeclaim bij gemeente Breda. Raad van State heeft een beroep gegrond 
verklaard en gemeente verplicht tot een bedrag van 30.000 euro. De gemeente kan 
dit verhalen op Waterschap of Provincie? 

Antwoord 
Er ligt een planschadeovereenkomst tussen het waterschap en de gemeente waarin 
staat dat de planschadeclaim voor rekening van het waterschap komt. In een 
bestuursovereenkomst hebben de gemeente en provincie echter afgesproken dat de 
provincie de planschade zou betalen. Die bestuursovereenkomst is vervallen. De 
provincie heeft altijd de intentie gehad om de kosten te betalen. De gemeente is 
momenteel met de provincie in gesprek of de provincie, ondanks het vervallen van 

de bestuursovereenkomst, de vergoeding van het planschadebedrag op zich neemt. 
 
Vraag 
Waar is dit laatste van afhankelijk? 

Antwoord 
Dit is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de provincie in de geest van de 
bestuursovereenkomst nog steeds bereid is de planschade te vergoeden. Hier is op 

dit moment nog geen duidelijkheid over.  
 
Vraag 
BWB Jaarrekening 2019 
We hebben uit de financiële commissie gehoord dat de bijdrage van het Waterschap 
voor de BWB omhoog gaat. Hoe wordt dit bepaald?  

Antwoord 
De bijdrage wordt op basis van een kostentoedeling van de producten Waarderen, 
Heffen en Invorderen bepaald.  
 
Vraag 
Kan het effect van No Cure no Pay bureaus afnemen in de volgende  jaren? 

Antwoord 

De BWB zoekt samenwerking met andere belastingsamenwerkingen om een 
uniforme aanpak voor No Cure No Pay bureaus te realiseren. Om op deze manier in 
te zetten op het verminderen van het aantal bezwaarschriften door deze bureaus 
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Ongebouwd 
Vraag 
Bij de toelichting in de jaarrekening staat bij personeelskosten een post personeel 
van derde. Zijn dit de kosten van het personeel dat we inlenen? 
Antwoord 
Dat is juist. 

 
Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
Op pagina 61 (van 135) van de Jaarstukken lezen we: 
“Ten opzichte van ML 2019-4 zijn de netto lasten € 219000 hoger. Dit wordt voor 
een groot deel veroorzaakt door de benodigde toevoegingen aan de pensioen- en 

wachtgeldvoorziening voor bestuurders. De berekeningen hiervoor worden jaarlijks 

na afloop van het boekjaar gemaakt.” 
Graag zien we enige nadere specificatie van deze passage. 
Antwoord 
Van het vermelde bedrag van de hogere nettolasten van € 219.000,- wordt  
€ 150.000,- veroorzaakt door de pensioen- en wachtgeldvoorzieningen bestuurders. 
Eind 2019 bleek de pensioenvoorziening € 244.000,- te laag. De berekeningen voor 

de pensioenvoorziening worden uitgevoerd door een pensioenadviesbureau. De 
wachtgeldvoorziening bleek per saldo € 94.000,- te hoog.  
 
Partij voor de Dieren 
Vraag 
Tussen de wob-verzoeken staat: “Wob-verzoek van journalisten over steun en 
sponsoring door het waterschap aan mediaorganisaties of individuele journalisten in 

het kader van de waterschapsverkiezingen. De gevraagde documenten zijn 
verstrekt, behoudens persoonsgegevens.” 

Kunt u dit nader specificeren? Wat waren de exacte vragen van deze journalisten? 
Antwoord 
In het Wob-verzoek is gevraagd om toezending van informatie met betrekking tot 
hulp, steun of sponsoring – materieel of financieel - aan mediaorganisaties of 

individuele journalisten (of plannen daartoe) in het kader van de 
waterschapsverkiezingen 2019.  
De overeenkomst cofinanciering waterschapsverkiezingen 2019 en mailberichten 
tussen Omroep Brabant en het waterschap, zijn openbaar gemaakt. 
Persoonsgegevens zijn niet openbaar gemaakt. 
In de cofinancieringsovereenkomst is vastgelegd dat, met het oog op de 
verkiezingen, de drie Brabantse waterschappen een financiële bijdrage geven voor 

een serie (5 afleveringen tv/online) die informatie geeft over de Waterschappen. 
 
Vraag 
U heeft in uw het verslag van de Voorbereidingscommissie Financiële Zaken van 7 

mei 2020 aangegeven dat de kosten van illegale lozingen vallen onder de post 
bestuursdwang van het beheerproduct 6710 Bestuursrechtelijke Handhaving (pagina 
118) en niet apart zichtbaar zijn. 

Is het mogelijk om dit bij de volgende jaarstukken wel apart zichtbaar te maken? 
Antwoord 
Ja, dat kan in de toelichting vermeld worden. 
 
Vraag 
Wat is de reden dat van € 73.000,-  gemaakte kosten, er € 30.500,-  niet verhaald 

kon worden? 
Antwoord 
Niet alle daders konden worden achterhaald. 
 
Vraag 
Op pagina 119, bijlage van de jaarstukken, staat bij ‘overige gebruiks- en 

verbruiksgoederen’ onder anderen ‘fuiken’ genoemd als toelichting. 

Wordt er met ‘fuiken’ gedoeld op de vallen waarin muskusratten verdrinken? 
Antwoord 
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Dit is juist. De benaming fuik is ouderwets, in de gedragsregels van het ecologisch 

protocol muskus- en beverratbestrijding wordt alleen de term ‘kooien’ gebruikt. 
 
 
Vraag 
Klopt het dat de genoemde fuiken niet voldoen aan de AIHTS (Humane Trapping 
Standards)? 
Antwoord 

Kooien/fuiken zijn niet aangeboden voor certificering. Het maken van de 
kooien/fuiken dient te geschieden volgens het ecologisch werkprotocol muskus- en 
beverratbestrijding bij de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen. 
 
Vraag 
Door de Unie van Waterschappen is uitgesproken dat de bestrijdingsorganisaties 

vanaf 2020 gebruik willen maken van AIHTS gecertificeerde Conibear klemmen. 

Waarom zijn er dan toch in 2019 nieuwe fuiken aangeschaft? 
Antwoord 
Voor de bestrijding van muskusratten worden zowel Conibear klemmen als 

kooien/fuiken gebruikt. Het streven is dat vanaf 2020 gebruik gemaakt wordt van 

AIHTS gecertificeerde klemmen.  

 
Vraag 
Het accountantsverslag van Aquon bevat deze constatering: “Gemeenschappelijke 
regeling Aquon heeft voor een bedrag van € 454.000 inkopen verricht, welke ten 
onrechte niet volgens de Europese aanbestedingswet- en regelgeving zijn 
aanbesteed.” 

Kunt u duidelijkheid verschaffen over de reden(en) dat dit is misgegaan?  
Antwoord 
Dit heeft te maken met de verhoogde productieomvang t.o.v. de begroting (+ 30 
%). Om dit op te kunnen vangen zijn extra medewerkers aangetrokken  via 

uitzendbureaus. Met deze uitzendbureaus waren op dat moment geen onderliggende 
raamovereenkomsten afgesloten. Dit is eind 2019 aanbesteed, waardoor er nu wel 

contracten zijn.  
 
Vraag 
Wat zijn de consequenties van dit verkeerde handelen voor Aquon? 
Antwoord 
Er zijn geen verdere consequenties voor Aquon. 
 

 
3.2.1 
 

Besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiële Zaken 7 
mei 2020  
VVD 
Vraag: 
Graag overzicht van de schuldquotes van álle waterschappen in NL als benchmark 

positionering voor WBD. 

Antwoord 
In onderstaande grafiek ziet u de netto schuldquote van alle waterschappen op basis 

van de jaarrekening 2017 en 2018. De ontwikkeling van de netto schuldquote is een 

resultante van de ontwikkeling van zowel de schuld als de belastingopbrengsten. De 

verwachting is dat medio 2020 de benchmarkcijfers over de jaarrekening 2019 ter 

beschikking komen. 
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Vraag 
Naar aanleiding van de toelichting op “make, buy or ally” ten aanzien van ons 

personeel, wat zou het voordelige verschil zijn geweest, als we niemand in hadden 
hoeven huren, maar alle arbeid in vaste dienst hadden gehad? 

Antwoord 
Deze vraag is heel lastig te beantwoorden. Er wordt personeel ingeleend om vele 

redenen (ziekte, vacatures, extra werk exploitatie of projecten), soms voor een 

korte periode en soms langer,  voor specifieke expertise en voor reguliere 

werkzaamheden. De inleentarieven in 2019 varieerden  tussen de € 30 en € 150 per 

uur (inclusief 21% BTW). De interne salariskosten varieerden tussen de € 30 en € 

90 per uur (exclusief de directieleden). In zijn algemeenheid kan je stellen dat inleen 

duurder is dan vaste dienst, echter de flexibiliteit van vaste dienst is lager. 

 
Vragen  

Hoeveel bedroeg het aantal fte’s in 2018 en 2019 en wat is de verwachting voor 
2020? Waar staan we op dit moment met de begroting en wat is de verwachting 
voor heel 2020? 
Het waterschap werkt al vele jaren volgens de systematiek van integrale kostprijs. 

De afweging wordt steeds gemaakt tussen zelf doen (leidt tot hogere 
personeelskosten en lagere directe kosten), samenwerken of uitbesteden (leidt tot 
hogere directe kosten). Deze afweging van Make, Buy or Ally bepaalt de omvang 

van de toegestane formatie. Voor sommige activiteiten acht het waterschap het van 
groot belang dat zij eigen expertise en capaciteit heeft. Criteria hiervoor zijn 
bijvoorbeeld geborgde kennis van kerntaken o.a. kennis kerntaken, kosten (verschil 
in tarief), incidentele vraag of structurele vraag en mate van kwetsbaarheid. De 
afgelopen jaren is de keuze gemaakt om voor de kerntaken belangrijke kennis en 
capaciteit in eigen huis te hebben en verder te ontwikkelen, zeker in die gevallen 
waarbij het gaat om structurele omvang van de werkvoorraad.  

 
De toegestane formatie was: 
2018: 513 
2019: 526 
2020: 542 

 

Het verschil tussen 2018 en 2019 is het gevolg van de reorganisatie Water van 
waarde (Waterketen).  Bij de reorganisatie Water van Waarde is ongeveer 70% van 
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de gestegen personeelskosten voor de taak Zuiveringsbeheer (meer 

uitvoeringscapaciteit) gedekt door de vermindering van inhuur (o.a. 
projectenorganisatie; meer inzet eigen expertise) en vermindering van advieskosten 
(make in plaats van buy). De resterende kostenstijging is geaccordeerd door het 
algemeen bestuur.  
De reorganisatie Buiten Gewoon Doen (2020) wordt gedekt door interne 
verschuiving van kosten (o.a. minder management, minder advieskosten, minder 
structurele inhuur, meer uitvoeringscapaciteit, investering in veiligheid van werken, 

meer digitaal werken). Op dit moment zijn er nog diverse vacatures, die thans 
worden ingevuld. 
 
Vraag 
Wat is de verwachting ten aanzien van de lopende juridische procedures in termen 
van juridisch juist handelen waterschap en mogelijke financiële claims? 

Antwoord 

In de lopende procedures is het niet aannemelijk dat er sprake is van juridisch 
onjuist handelen door het waterschap en is er in dit stadium geen zicht op mogelijke 
financiële claims. De procedures waar een financieel risico gezien wordt, zijn 
opgenomen in de risicoparagraaf. Voor de kwesties waar het waterschap 
aansprakelijk is gesteld voor het veroorzaken van schade is het waterschap 
verzekerd en is het financiële risico beperkt tot het eigen risico ( € 2.500,-) per 

geval.  
 

3.3 
 

Evaluaties afgeronde projecten in 2019 
CDA 
7061 Waterschapsverkiezingen 2019 
Vraag 
Sommige politieke partijen gebruikten waterschapsslogan en – waterschapsbeelden.  

Waarom moest dat voorkomen worden, en hoe had dat voorkomen kunnen worden 
en is dat onvoldoende gecommuniceerd? 

Antwoord 
Zowel op slogan als beelden zijn eigendom van het waterschap en er rusten dan ook 
auteursrecht en copyrecht op. Slogan en beelden zijn speciaal ontwikkeld voor een 
opkomstbevorderende campagne en niet voor een politieke campagne. Het is 

ongewenst dat deze twee campagnes door elkaar gaan lopen. Daarnaast is er het 
uitgangspunt dat direct of indirect het waterschap als neutraal overheidsorgaan in 
principe campagnes van politieke partijen niet met middelen kan ondersteunen. Met 
de communicatie-adviseurs van de deelnemende partijen aan de verkiezingen is nog 
vóór de start van de campagnes overleg geweest over de waterschapsverkiezingen. 
Daar is dit punt ook besproken.  
 

Vraag 
Waarom is er geen “Go” van het DB nodig voor de campagne? Was dat niet aan het 
AB? 
Antwoord 

De besluitvorming van het uitvoeringskrediet met bijbehorend projectplan is door 
het AB gemandateerd aan het DB. Door de vaststelling van het projectplan (waarin 
onder meer de doelstellingen en uitgangspunten stonden beschreven) heeft het DB 

zijn “Go” gegeven aan de campagne van het waterschap. Het algemeen bestuur is 
vervolgens al vroeg (22 augustus 2018) geïnformeerd over de verkiezingscampagne. 
Daarna is het dagelijks bestuur op 11 december 2018 verder geïnformeerd over de 
details van de campagne (tweede Go-moment). Tijdens de verkiezingsperiode heeft 
het dagelijks bestuur elke twee weken een update van de campagne ontvangen via 
e-mail en is de dijkgraaf als portefeuillehouder persoonlijk bijgepraat. 

 
4.1 
 

Technische actualisaties Kaderrichtlijn Water (25/3 anticiperend besluit) 
VVD 
KRW: aanmelding voor bespreking  
 
Partij voor de Dieren 

Vraag 

Overzicht voorstellen technische actualisaties Kaderrichtlijn Water, pagina 8: “Voor 

enkele waterlichamen is er sprake van een verhoogde achtergrondbelasting voor 
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fosfor, bijvoorbeeld door kwel vanuit de van oorsprong mariene bodem in de 

kleipolders.”  

We horen hier een voorbeeld van een oorzaak van verhoogde achtergrondbelasting 

voor fosfor. Kunt u ons vertellen wat, voor de wateren waarbij het waterschap in 

deze technische actualisatie voorstelt de normwaarden voor fosfor aan te passen, de 

oorzaak is van de verhoogde achtergrondbelasting voor fosfor? Indien u dit niet kunt 

vertellen, waarom niet? 

Antwoord 

Drie kennisinstituten (Van der Grift et al., 2020) bepaalden de omvang van de 

achtergrondconcentratie van fosfor op basis van een studie van Schipper et al. 

(2019). Daarbij is vastgesteld welk deel van de totale fosforbelasting te wijten is aan 

achtergrondbelasting. De volgende drie categorieën achtergrondbelasting zijn 

daarvoor onderscheiden: “nalevering bodem” (verwering, oplossen van 

metaal(hydr)oxides, uitloging en mineralisatie van landbodems; uit- en afspoeling 

die niet door actuele of historische bemesting wordt veroorzaakt), “uit- en afspoeling 

van natuurgronden” en “kwel en infiltratie”. Voor de drie waterlichamen waarvoor 

wordt voorgesteld de normwaarde van fosfor aan te passen, leveren deze 

achtergrondbronnen de volgende bijdragen aan de totale fosforbelasting: 

• Markiezaatsmeer: 37% “nalevering bodem”, 23% “uit- en afspoeling van 
natuurgronden” en 17% “kwel en infiltratie”; 

• Molenkreek complex: 51% “nalevering bodem” en 5% “kwel en infiltratie” (0% 
“uit- en afspoeling van natuurgronden”); 

• Rietkreek-Lange Water 32% “nalevering bodem”, 1% “uit- en afspoeling van 
natuurgronden” en 7% “kwel en infiltratie”. 

Concluderend geldt dat voor alle drie de waterlichamen “nalevering bodem” het 

sterkste bijdraagt aan de achtergrondbelasting van fosfor. In het Markiezaatsmeer 

leveren daarnaast “uit- en afspoeling van natuurgronden” en kwel aanzienlijke 

bijdragen aan de fosforbelasting.  

De geraadpleegde literatuur kan worden toegezonden. 

 
PvdA 
Vraag 
Wie neemt het voortouw voor het gezamenlijk optrekken richting Vlaanderen en 
dossiervorming over de Vlaams-Nederlandse afstemming?  
Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.  

Antwoord 
In het Maas stroomgebied hebben de provincies Noord-Brabant en Limburg, het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen Limburg, De 

Dommel en Brabantse Delta met elkaar afgesproken de samenwerkingacties met de 

buurlanden (Duitsland, Wallonië en Vlaanderen) af te stemmen. Hiervoor is de 

werkgroep Buurlanden opgericht (onder voorzitterschap van Waterschap Brabantse 

Delta). Inzet van de werkgroep is gericht samen op trekken waar wenselijk, in 

aanvulling op de eigenstandige samenwerkingsacties. Ook worden kansen voor 

nieuwe Europese projecten verkend en wordt de link met het werk van de 

Internationale Maas Commissie versterkt. De werkgroep houdt een logboek bij van 

afstemmingsacties (dossiervorming), waaronder het indienen van formele en 

informele zienswijzen bij de buurlanden. 

De afspraken van de Nederlandse Maas partners sluiten aan op de landelijke 

procedure zoals afgesproken in de Brede Tafel Delta-aanpak Waterkwaliteit van 20 

maart 2020: 

• Waterbeheerders maken een overzicht van welke KRW-waterlichamen in 
2027 mogelijk niet voldoen aan de waterkwaliteitseisen als gevolg van 

bovenstroomse grensoverschrijdende wateren.  

• Waterbeheerders bespreken probleemgebieden op gebiedsniveau met 
buitenlandse waterbeheerders. Zij leggen inzichten en acties vast in een 

gezamenlijk dossier.  

• Op weg naar 2027, beschrijft Nederland de stand van zaken in de 
Stroomgebiedbeheerplannen van 2021.  
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• Zo nodig wordt dit bestuurlijk opgeschaald, uiteindelijk ook op nationaal 

niveau.  

 
4.2 
 

Anticiperende grondaankoop ten behoeve van het realiseren EVZ opgave  
Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
Het gaat hier om ongeveer 8 ,7 ha voor een bedrag van 676.000 Euro terwijl we 
voor de EVZ slechts een klein deel hiervan nodig hebben; volgens de gegevens 

hoeven wij pas in 2026 dit plan gerealiseerd te hebben, vandaar de volgende 
vragen. 
Heeft het Waterschap geprobeerd om een strook grond aan te kopen ten behoeve 
van de EVZ? 
Antwoord 
Ja maar dit bleek voor de eigenaar niet interessant. Met de aankoop van het totale 
perceel heeft het waterschap zich verzekerd van een goede grondpositie om de 

resterende opgave bij de Kleine Beek te kunnen realiseren. 
 
Vraag 
Is er in de omgeving geen ruilgrond ter compensatie hiervan beschikbaar? 
Antwoord 
Nee. Het waterschap heeft een minimale grondpositie in het gebied waardoor er 
geen ruilgrond ter compensatie beschikbaar is.   

 
Vraag 
Heeft het waterschap de eigenaar benaderd of heeft de eigenaar het waterschap 
benaderd? 
Antwoord 
De eigenaar heeft gereageerd op een brief die het waterschap heeft verstuurd naar 

alle aangrenzende perceeleigenaren om het realiseren van de Ecologische 
Verbindingszones onder de aandacht te brengen. 

 
Vraag 
Met het oog op de ongelukkige vorm van het perceel: denkt het waterschap deze 
grond straks te kunnen gebruiken als ruilgrond? 
Antwoord 

De grond die niet nodig is voor het realiseren van de Ecologische Verbindingszone 
zal worden ingezet als ruilgrond. De taxateur heeft geoordeeld dat de grond 
kwalitatief goed is en de percelen courant en waardevast zijn. 
 
Vraag 
Wat is de reden om deze grond nu aan te kopen terwijl we pas in 2026 met EVZ 
klaar hoeven te zijn?  De achtergrond van deze vraag is de huidige economische 

crisis. Wellicht kunnen we onze gelden op dit moment op een betere manier 
inzetten. 
Antwoord 

De grond is nu aangekocht omdat deze kans in oktober 2019 voorbij is gekomen. 
Met de aankoop van deze percelen heeft het waterschap een goede grondpositie om 
de Ecologische Verbindingszone te realiseren. 

 
Vraag 
Kan het waterschap nog subsidie verwachten uit Brussel, en zo ja kan daar een 
indicatie van worden gegeven?  
Antwoord 
Het waterschap verwacht geen bijdrage vanuit Europese subsidies voor deze 
anticiperende grondaankoop. 

 
4.3 
 

Aanvraag krediet voor de Planuitwerkingsfase, Verbetering Regionale 
Keringen - MDV (22/4) 
CDA 
Vraag  

Wat wordt er bedoeld met de opmerking op blz 4 dat de lacunes in Breda geen 
overlast blijken te geven? Zijn ze wel afgekeurd geweest? Of stellen wij nu zelf maar 

dat ze goedgekeurd moeten zijn? Worden zij niet verbeterd in dit project? 
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Antwoord 

De lacunes in Breda die in beeld waren om aan te pakken blijken nagenoeg geen 
wateroverlast te geven bij een hoogwater situatie. Dit onderdeel is in de 
Verkenningsfase dan ook niet uitgewerkt. 
Naar de Lacunes van Breda en Terheijden heeft een onderzoek gelopen, rapport 
‘Lacunes van Breda’ (Witteveen+Bos, 28 januari 2014). De eerste conclusie was dat 
bepaalde lacunes bij hoog water een waterveiligheidsprobleem opleverden. Daarna 
is een optimalisatieslag gemaakt in dat rapport (o.a. meenemen van de 

bergingsgebieden). Daaruit is gebleken dat tijdens een maatgevende hoog water 
situatie enkel wateroverlast (water op straat) ontstaat, maar geen 
waterveiligheidsprobleem, dus vormt het geen scope van het project VRK MDV. 
 
Behandelen 
 

Ongebouwd  

Vraag 
De voorkeursalternatieven zijn nog niet vastgesteld. Zolang deze niet zijn 
vastgesteld kan de scope nog steeds wijzigingen. Dit heeft gevolgen voor de 
planuitwerkingsfase en mogelijk voor het budget. Kunnen wij nu wel een besluit 
nemen? En zo ja houdt dit dan in dat de scope niet meer wijzigt en het de gehele 
planuitwerking met dit budget moet gebeuren? 

Antwoord 
Correct, de gehele planuitwerkingsfase kan met de huidige (scope) binnen budget 
worden gedaan (incl. besluit VKA’s die nog open staan). 
 
Ons Water/Waterbreed  
Vraag 
Wij zijn geschrokken van het bedrag van meer dan vier miljoen Euro voor het 

uitwerken van plannen. De schop kan gewoon in de schuur blijven, er is alleen 
papier nodig. De verstrekte toelichting geeft ons geen inzicht in de te verwachte 

besteding van dit grote bedrag. Graag willen wij weten: 
Waaraan wordt het bedrag van € 4,13 miljoen besteed? Geef ons enig inzicht in de 
SSK-systematiek. 
Antwoord 

Het bedrag is als volgt onderverdeeld: 
De raming voor de Planuitwerkingsfase is opgesteld conform SSK-systematiek. SSK 
staat voor Standaard Systematiek voor Kostenramingen (CROW). De SSK-
systematiek gaat uit van 5 kostensoorten, te weten vastgoed-, engineering-, bouw- 
en overige bijkomende kosten daarnaast nog een post onvoorzien. Voor de raming 
van VRK MDV-Planuitwerkingsfase is de verdeling als volgt (afgerond): 
• Vastgoedkosten (grondaankopen, onderzoeken en advies op 

vastgoedgebied) = €0,40 mio 
• Engineeringskosten (advieskosten ingenieursbureau (IB) en eigen uren van 
het waterschap (apparaatskosten)) = €3,1 mio 
• Bouwkosten = €0 

• Overige bijkomende kosten (projectvoorlichting, divers) = € 0,04 mio 
• Onvoorzien (risico’s en onvoorzien) = €0,56 mio 
 

Water Natuurlijk 
Vraag 
Alle bij agendapunt 4 genoemde stukken blijven hamerstukken, behalve 4.3 
Aanvraag krediet Reg. Keringen.  
 
Deze kredietaanvraag 4.3. willen wij niet perse agenderen, maar laten doorschuiven 

naar de volgende AB-vergadering 17 juni 2020, wanneer wij ook de bijbehorende 
VKA’s te bespreken krijgen. 
Het is nu niet mogelijk om het aangevraagde krediet te beoordelen, omdat 
onderliggende stukken ontbreken. Daar kunnen we dus ook niet onderbouwd iets 
over zeggen, of iets van vinden. In dit geval vraagt het DB eigenlijk aan het AB om 
‘blind’ in te stemmen met een kredietaanvraag.  

Graag aanhouden tot 17 juni 2020. 

 
Als hier niet mee ingestemd kan worden, willen we wel bespreking op 20 mei a.s. 
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Antwoord 

Het heeft sterk de voorkeur om de kredietaanvraag wel te behandelen.  
 
Werkzaamheden zijn doorgegaan 
Onder andere door de Corona maatregelen zijn wij ermee geconfronteerd dat 
besluitvorming is gaan schuiven. Er is voor gekozen om het project daar waar 
mogelijk door te zetten, en werkzaamheden niet stil te leggen. Belangrijke 
overwegingen daarbij is geweest dat er een planning is afgesproken met provincie 

als toezichthouder en er in de omgeving verwachtingen zijn gewekt. Daarbij komt 
het feit dat ook als de werkzaamheden stilliggen een deel van de kosten voor onder 
andere eigen personeel en voor inhuur vanwege contractuele afspraken gewoon 
doorlopen. 
 
De onderdelen waar nog geen VKA is vastgesteld betreft een klein deel van 

de totale scope 

In 2019 zijn de voorkeursalternatieven voor de verbetering van de regionale 
keringen vastgesteld, behoudens de aangehouden delen in Breda en Terheijden. De 
kredietaanvraag is gebaseerd op de planuitwerking op basis van de 
voorkeursalternatieven. Het is mogelijk dat het AB voor de aangehouden delen 
besluit om een ander alternatief te kiezen dan het voorkeursalternatief.  
 

Aangezien er: 
 
- Met de omgeving intensieve afstemming heeft plaatsgevonden en er voor 4 
van de 5 ontbrekende trajecten met de omgeving consensus is bereikt over de 
voorkeursalternatief 
- De omvang van de trajecten waar het voorkeursalternatief nog niet is 
vastgesteld in relatie tot de totale opgave voor de regionale keringen klein is 

- De planning van het project om in 2023 het project te kunnen afronden krap 
is,  

 
Is het niet de verwachting dat er wijzigingen optreden in de kosten die niet binnen 
de kredietraming kunnen worden opgevangen. 
 

Kosten die worden gemaakt zijn in lijn met de totale geraamde kosten voor 
de verbetering regionale keringen 
De werkzaamheden zijn in lijn met de aanpak van het project verbetering regionale 
keringen, en de daarvoor geraamde kosten, zoals deze ook in de 
meerjarenbegroting van het waterschap is opgenomen. Aangezien al stappen zijn 
gezet in de planuitwerking is het wenselijk dat ook het krediet daarvoor beschikbaar 
is. 

 
Zoals in de nota aangegeven kunnen onderliggende stukken beschikbaar worden 
gesteld aan het AB 
 

4.4 
 

Vaststelling projectplan Weimeren, fase 1 
CDA 
Vraag 

Het ontwerp is afgestemd met diverse belangengroeperingen en aangrenzende 
grondeigenaren. Welke belangengroeperingen zijn dat? 
Antwoord 
De omgeving is trapsgewijs bij het ontwerpproces betrokken. In eerste instantie zijn 
de inliggende grondeigenaren en de pachters van de polder Weimeren betrokken (9 
september 2019). Hierna (2 oktober 2019) zijn direct belanghebbenden uitgenodigd 

om hun input te geven. Hiervoor zijn onder andere ZLTO, Natuurplein de Baronie 
(die meerdere natuurorganisaties vertegenwoordigt), sportvisserij Zuid Nederland, 
Hengelsportvereniging, Heemkundekring, Wandelnet en actief geïnteresseerden. Op 
1 december 2019 is er een excursie aangeboden aan alle belangstellenden om ter 
plaatse uitleg te krijgen over de plannen. 
En hiernaast hadden we natuurlijk nog de informatie-inloop op 13 januari 2020, 

waarbij iedereen welkom was. 

 
Vraag 
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Aangrenzende grondeigenaren worden daar ook eigenaren onder verstaan die 

grenzen aan fase 2? 
Antwoord 
Ja, met de aangrenzende grondeigenaren worden de grondeigenaren buiten de hele 
buitendijkse polder Weimeren bedoeld, die met eigendommen tegen het gebied 
aanliggen (binnendijks dus). 
 
Vraag 

Zienswijze 4 onder nummer 6., hier staat : “Het waterschap heeft een 
inspanningsverplichting om de peilen uit het peilbesluit te handhaven.  
Als dat niet mogelijk blijkt dan zal het voorliggende plan aangepast moeten worden 
of moet buiten het plan een waterhuishoudkundige oplossing gevonden worden.” 
In de volgende kolom staat dat het plan niet aangepast wordt, maar wordt verwezen 
naar de schaderegeling. 

Is het niet juister de  volgende vergelijkbare tekst onder “reactie Waterschap”, op te 

nemen: 
“Pas als blijkt dat dat niet mogelijk is,  dan zal het voorliggende plan daar pas later 
aangepast moeten worden of moet buiten het plan een waterhuishoudkundige 
oplossing gevonden worden.” 
Antwoord 
Ja, de toevoeging “daar pas later” was duidelijker geweest. 

 
Vraag 
Zienswijze 5 De beantwoording van nummer 7 geeft de hoop aan inspreker dat in 
fase 2 aan de wens van wandelpaden tegemoet kan worden gekomen. Is dat wel 
juist, nu de reacties van Staatsbosbeheer bij nummers 5 en 8, die open deur toch 
dicht gooien? 
Antwoord 

Nee. De polder Weimeren zal komende jaren onherkenbaar veranderen, van de 
huidige graslanden naar een waterrijk gebied. Dit betekent dat de recreatie daarop 

aangepast moet worden, zoals de huidige wandel- en fietsroutes over de Polderweg 
en de wandelkade. Staatsbosbeheer wil komend najaar samen met 
belanghebbenden, zoals de indiener van deze zienswijze, nadenken over het 
inpassen van recreatie in het nieuw te ontwikkelen gebied. Hiervoor liggen met 

name goede kansen aan de buitenranden van het gebied, met bijvoorbeeld een 
wandelroute en uitzichtpunten. Vanuit het recreatiezoneringsplan wil 
Staatsbosbeheer vooral de kern van Weimeren afsluiten voor recreatie. 
 
Vraag 
Zienswijze 6.  Hier staat als reactie op nummer 5. De gevolgen voor de 
landbouwpercelen worden in beeld gebracht ten aanzien van de hydrologische 

maatregelen die in fase 2 Weimeren genomen gaan worden. Dit zijn we verplicht 
volgens de Waterwet.   
Bij het opstellen van het MER voor de volgende fase wordt gekeken hoe we nog eens 
extra naar de gebruiksfunctie landbouw kunnen kijken. 

Als het volgens de Waterwet verplicht is, waarom zijn die gevolgen in MER fase 1 
niet opgenomen? 
Antwoord 

De hydrologische gevolgen voor de landbouwpercelen zijn in het Projectplan 
Waterwet opgenomen, conform de Waterwet. Onzes inziens ging het de indiener van 
deze zienswijze om de meer algemene gevolgen voor de landbouw als 
beoordelingscriterium in de MER en niet om de specifieke hydrologische gevolgen. 
Hebben we dit gecheckt bij de indiener 
 

Vraag 
Zienswijze 8. Bij de aanpassing in de 3e kolom staat achter de punten 1,  2 en 3, 
het volgende over  beregening, watertoevoer en verkleinen 500 m zone:  
Het betreft geen waterhuishoudkundig item. Het projectplan wordt daarom niet 
aangepast. Zie verder de toelichting bij ‘reikwijdte projectplan’. 
Waarom is hier geen sprake van een waterstaatkundig item, nu het waterschap hier 

toch wel bevoegd gezag is? 

Antwoord 
Terecht punt. Dit had hier zo niet moeten staan. De indiener van deze zienswijze 
benoemt waterhuishoudkundige zaken die buiten de waterstaatkundige 
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aanpassingen in Weimeren vallen. Echter zijn dit wel waterhuishoudkundige items 

waarvoor het waterschap bevoegd gezag is.  
Inmiddels is het bedrijf bezocht en is de situatie ter plaatse bekeken en besproken. 
De aangegeven items zullen meegewogen worden in het projectplan kering 
Weimeren dat later dit jaar volgt. Dit was tot tevredenheid van de indiener. 
 
Vraag 
De zienswijzen, die geen betrekking hebben op waterstaatkundige werken, worden 

voorgelegd aan de verantwoordelijke instanties. Vooral bij de zienswijzen 2, 4, 5, 7 
en 8 gebeurt dat. 
Kunt u als de vastgestelde nota van zienswijzen aan de insprekers wordt 
toegezonden, hen berichten op welke wijze, wanneer,  en bij welk ontwerpbesluit of 
ontwerpplan van de verantwoordelijke instanties zij hun inspraak kunnen leveren? 
Antwoord 

De inspraakmomenten van de overige vergunningen/ontheffingen worden naast de 

formele kanalen (overheid.nl) ook gecommuniceerd via de nieuwsbrief van het 
project Noordrand Midden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om (tijdig) in te 
spreken op diverse besluiten die over het project genomen moeten worden. 
 
Behandelen 
 

Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
Inleiding: 
In het deelgebied Weimeren van het project Noordrand Midden wordt veel grond 
afgegraven. Het afvoeren en wegwerken brengt hoge kosten met zich mee. 
De gronden worden deels hergebruikt. Vele dijktrajecten voldoen niet aan de nieuwe 
normen. Voor de versterking is veel grond nodig.  

Nu wordt onder hoge kosten de grond van Weimeren afgevoerd, terwijl er veel 
grond nodig is voor andere projecten, zoals Verbetering Regionale Keringen – Mark-

Dintel-Vliet. Ook in reeds bestaande projecten is grond nodig voor dijkversterkingen 
of verhogingen zoals buitengebied Terheijden. 
De vragen 
Is het niet mogelijk projecten zodanig te combineren dat de afvoer van grond tot 

een minimum kan worden beperkt en grond die op de ene plaats overtollig is elders 
kan worden gebruikt? 
Antwoord 
Daar waar mogelijk wordt dat ook gecombineerd. Voor de beoogde dijkversterking in 
Weimeren wordt voorgesteld om die versterking uit te voeren met grond die 
vrijkomt bij de natuurontwikkeling. Ook bij de andere dijkversterkingsprojecten 
wordt nagegaan of die uitgevoerd kunnen worden met vrijkomende grond bij de 

natuurontwikkeling in Noordrand Midden. 
 
 
Vraag 

Over dit grote project zijn we slechts summier geïnformeerd. Zo is het ons niet 
duidelijk of de projecten Strijpen-De Berk- Kelsdonk en Zwemlaken onlosmakelijk 
zijn verbonden met dit dossier? 

Antwoord 
Onder de projectnaam “Noordrand Midden” worden verschillende deelprojecten 
uitgevoerd. Deze deelprojecten hebben betrekking op Zwermlaken/Kelsdonk, 
Strijpen/De Berk en Weimeren; zie ook figur 1 in de adviesnota. 
 
Vraag 

Omdat het tijdpad van soortgelijke projecten (zie hierboven) later  is gepland, zou 
dan het traject Weimeren ook niet beter uitgesteld kunnen worden?  
Antwoord 
Uitstel van de uitvoering in deelgebied Weimeren is niet wenselijk. Dat heeft te 
maken met de aanwezigheid van veen in het gebied. Voor het vrijkomende veen 
heeft Staatsbosbeheer een afnemer gevonden. Het veen wordt afgezet ten behoeve 

van de champignonteelt. De afnemer wil graag zo spoedig mogelijk over het veen 

beschikken. 
 
Vraag 
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Wanneer worden tussen SBB, PNB en waterschap afspraken gemaakt over een 

eventuele fase 2? 
Antwoord 
Over fase 2 hoeven geen nadere afspraken gemaakt te worden. De 
samenwerkingsovereenkomst tussen waterschap, provincie en Staatsbosbeheer 
hebben betrekking op het hele projectgebied van Noordrand Midden; “fase 2 
Weimeren” maakt daar deel van uit.  
 

PvdA 
Vraag 
In december was er een financieringsprobleem voor StaatsBosBeheer.   
Is dit volledig opgelost, zodat er niet meer naar een andere (nieuwe) afnemer 
gezocht hoeft te worden?  
Antwoord 

Van een financieringsprobleem was en is geen sprake. Er is wel sprake van een 

risico indien de afname van het veen -om wat voor reden dan ook- stagneert. In dat 
geval kan er voor SBB een financieringsprobleem ontstaan voor de natuurinrichting. 
De samenwerkende partijen kunnen dan besluiten om de natuurambities aan te 
passen.  
 
Vraag 

Wat is tussen december en nu verandert voor deze financiering?   
Antwoord 
SBB heeft de onderhandelingen met de marktpartij verder geconcretiseerd; de 
afspraken tussen deze partijen worden uitgewerkt en vastgelegd in overeenkomsten. 
Deze overeenkomsten worden naar verwachting binnenkort gesloten. 
 
Vraag 

Hoe zeker zijn nu de verwachte bijdragen van derden?  
Antwoord 

Voor de natuurrealisatie (grondaankoop en inrichting) is en wordt een beroep 
gedaan op het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). De aanvragen voor 
grondaankoop zijn ingediend. Voor deelgebied Weimeren is de subsidie inmiddels 
toegekend. Het GOB heeft aangegeven dat de ‘subsidiebeschikking grondaankoop’ 

voor de rest van Noordrand Midden naar verwachting deze maand de 
subsidiebeschikking afgegeven wordt. Over de co-financiering van de 
natuurinrichting zijn in de samenwerkingsovereenkomst duidelijke afspraken 
gemaakt. 
De watermaatregelen worden gedeclareerd in het kader van de STUW of in de 
opvolger van de STUW; ook daarover zijn afspraken gemaakt in de 
samenwerkingsovereenkomst. 

  
Vraag 
Kunt u deze inzichtelijk maken?  
Antwoord 

Naar verwachting komt het grootste deel van de subsidieprognose vanuit het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant (orde grootte 75%); de eindbeheerders, waaronder SBB, 
dragen voor 10% bij. Vanuit de STUW en/of de opvolger van de STUW wordt 15% 

aan subsidie verwacht. 
 
Vraag 
De bijlage ‘Projectplan Weimeren, fase 1. Graag opnieuw inlezen.   
Antwoord 
In Ibabs is een nieuwe versie geplaatst. We zullen deze ook in Spraakwater zetten. 

Maar helaas is het een groot bestand waardoor het systeem automatisch het 
bestand comprimeert. Een trucje is de Crtl-knop vasthouden bij het scrollen. 
Daarmee kun je vergroten en verkleinen. 
 
Vraag 
Samenwerken: hoe wordt er in Corona tijd met de stakeholders afgestemd?  

Antwoord 

Het projectplan is tot stand gekomen vóór de ‘Corona-tijd’. Voordat het ontwerp 
projectplan ter inzage is gelegd, is er veelvuldig contact geweest met diverse 
stakeholders en grondeigenaren. Ook de bijeenkomst in het kader van de inspraak 
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(13 januari) was een ‘fysieke’ bijeenkomst. Gedurende de ‘Corona-tijd’ is in enkele 

gevallen nog gebruik gemaakt van telefoon- en/of e-mail. 
 
Vraag 
Het positieve gevolg van het ontgraven van veen en klei tot op de zandondergrond 
neemt de kwelstroom naar de nieuwe plas toe en de kweldruk naar de agrarische 
omliggende percelen af. Wat als het veen niet verkocht kan worden?  
Antwoord 

In dat geval kan er voor SBB een financieringsprobleem ontstaan voor de 
natuurinrichting. De samenwerkende partijen kunnen dan besluiten om de 
natuurambities aan te passen.  
 
Vraag 
Zienswijze:  

Is er persoonlijk contact geweest met de indieners van de zienswijzen?  

Antwoord 
Persoonlijk contact was vanwege Corona vaak niet meer mogelijk. De indieners van 
de zienswijzen zijn wel geïnformeerd over de beantwoording van hun zienswijzen. 
 
Vraag 
Heeft het waterschap nagevraagd bij de indieners over de onduidelijkheid van het 

gebied met Beekse Polder? Pg10  
Antwoord 
Er is geen navraag gedaan. Omdat in de ingediende zienswijze sprake is van een 
boerderijverplaatsing, gaat het vermoedelijk om het gebied ‘Vierde Bergboezem’, 
ten noorden van Breda. 
 

4.5 

 

Voorkeursalternatief kering Weimeren, gemeente BredaPeter Janssen 

Ons Water/Waterbreed 
Vraag 

Citaat uit de adviesnota: 
“Met instemming van het algemeen bestuur ontstaat er voor Staatsbosbeheer 
duidelijkheid omtrent de afzet van de bovengrond én geeft het waterschap richting 
grondeigenaren in het natuurgebied aan, dat de bereidheid aanwezig is om de dijk 

zodanig robuust te maken dat daarmee agrarisch medegebruik tot de mogelijkheden 
behoort. Dit geeft een positieve impuls aan de onderhandelingen over uitruil en 
aankoop van NNB-gronden.” 
In bovenstaande tekst staat dat er mogelijkheden zijn tot medegebruik door de 
agrarische sector. Wat wordt daar precies en concreet mee bedoeld? 
Antwoord 
Omdat de dijk over gedimensioneerd wordt met een extra grondlaag, kan de dijk 

begraasd worden door (melk)vee, zonder dat daarbij schade optreedt aan de dijk. 

 
Vraag 
Wordt de mogelijkheid geschapen om vee te laten grazen?  

Antwoord 
Ja. 
 
Vraag 

Is er over nagedacht om de waterkering in te zaaien met bloemmengsel i.p.v.. gras? 
https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/innovatieve-
dijkconcepten/bloemrijke-sterke-dijken 
Antwoord 
Daar is in deze fase nog niet concreet over nagedacht. Dat kan wel bij de verdere 
detailuitwerking, waarbij het VKA uitgewerkt wordt naar een projectplan Waterwet. 

Wij nemen deze suggestie mee. 
 
PvdA 
Vraag 
Komt de bovengrond ten alle tijden beschikbaar voor dit project of is dit nog 

afhankelijk van de verkoop van de veen of andere zaken?   
Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.  

Antwoord 

https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/innovatieve-dijkconcepten/bloemrijke-sterke-dijken
https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/innovatieve-dijkconcepten/bloemrijke-sterke-dijken
https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/innovatieve-dijkconcepten/bloemrijke-sterke-dijken
https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/innovatieve-dijkconcepten/bloemrijke-sterke-dijken
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Naar verwachting komt de bovengrond beschikbaar voor de dijkverbetering. De 

onderhandelingen tussen SBB en de afnemer zitten in een ver gevorderd stadium; 
de overeenkomsten worden naar verwachting binnenkort gesloten. Het risico dat de 
afnemer tijdens de uitvoeringsperiode afhaakt wordt gering geacht. 
 

4.6 
 

Concept Regionale Energie (Klimaat)strategie  
Vraag 
Welke consequenties hebben deze regio-afspraken voor WBD? m.a.w. welke kosten 

zijn er mee gemoeid? Wat als een stakeholder zich niet aan het gebodene houdt? 
Antwoord 
Met deze Concept-RES en -REKS gaat het waterschap geen verbintenis aan en zijn 
er dus geen (financiële) consequenties. In het bod (RES en REKS) staan geen zaken 
die conflicteren met de waterbelangen. Het vervolg van de samenwerking en de 
uitvoering krijgt vorm in de RES 1.0 en-of de uitvoeringsagenda. Het waterschap 

neemt deel aan deze gesprekken. Indien stakeholders zich niet aan de gebodene 

houden en de 2 TWh wordt niet bereikt, dan wordt met de regio nieuwe 
zoekgebieden vastgesteld in een geactualiseerde RES.  
 
PvdA 
Vraag 
Hoe blijft het waterschap betrokken bij de uitwerking van gemeentelijke plannen bij 

zonnevelden? 
Antwoord 
Voor de regio West-Brabant wordt er momenteel een verdiepend landschappelijk 
onderzoek uitgevoerd, waarin ook de belangen van het waterschap worden 
meegenomen. Een onderzoek wat in Hart van Brabant al is uitgevoerd. Daarnaast 
heeft het waterschap bij vraagstukken rondom ruimtelijke ordening de 
verantwoordelijkheid om de waterbelangen te behartigen en te toetsen. Hierover is 

het waterschap altijd in gesprek met de betrokken gemeenten.  
 

Vraag 
Wanneer gaat het bestuur in discussie of het waterschap grootschalig wil investeren 
in duurzame opwek in de regio?  
Antwoord 

In het kader van Winnend Samenwerken loopt het traject inkoop van energie als 
onderdeel van het programma Klimaat & Duurzaamheid. Dit wordt deze zomer bij 
het bestuur geagendeerd.  
 
Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.  
  

5 

 

NOTULEN EN BESLUITENLIJST 

Ongebouwd 
Vraag 
Tijdens het debat over de reactie waterschap Brabantse Delta Herijking 
Voorkeursstrategie ZWDelta 2021 is er een toezegging gedaan aan onze fractie dat 

in overleggen met provincie over waterkwaliteit Binnenschelde. Dat het waterschap 
de vraag aan de provincie voorlegt of etiket " zwemwater" van de Binnenschelde af 
gaat of er voor gaat zorgen dat het zwemwater wordt met steun van provincie / rijk. 

Antwoord 
De actie- en toezeggingenlijst zal met deze toezegging worden aangevuld. 
 

100.04 
 

Samenvatting Zuiveringsspiegel 2019 
Water Natuurlijk 
Vraag 

Een Zuiveringsspiegel is vooral interessant als je kunt vergelijken met andere 
waterschappen. Kunt u ons de link doorsturen waar we het volledige rapport kunnen 
vinden? 
Antwoord 
Het volledige rapport kunt u vinden op Spraakwater. 
 

 

100.07 
 

Brief bewoners van Ameroever 'Herplantplicht bomen op zomerkade'  
PvdA 
Vraag 
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De brief van de bewoners is gericht aan het AB. U geeft in de beantwoording aan 

waarom u als DB reactiebrief verstuurd. Dit is goed uitgelegd, toch geeft het 
verwarring in de 3e alinea: ‘Wij (lees het DB) hebben uw brief besproken in onze DB-
vergadering van 3/3/2020.’   
De toevoeging met rood aangeduid, had de verwarring voorkomen.  
De toon van de brief is voor de PvdA niet wenselijk in alinea 5.  
De bekommernissen/bezorgdheid van de bewoners is een machteloos gevoel, omdat 
zij door de gemeente niet zijn gehoord of ingelicht. Op het gevoel had het DB in 

kunnen gaan en kunnen aangeven, dat zij toch echt bij de gemeente dienen aan te 
kloppen. De uitleg is goed toegelicht.  
De vraag, die door de bewoners gesteld wordt is aandacht voor veiligheid, een 
luisterend oor en woongenot.  
 
Vraag: 

Wie is er eigenaar van de zomerkade?  

Antwoord: 
De gemeente Drimmelen 
 
Vraag: 
Heeft de gemeente Drimmelen de bomen in opdracht van het Waterschap BD 
geplant?  

Antwoord: 
Nee 
 
Vraag: 
Is het antwoord op het bezwaarschrift aan de gemeente Drimmelen bekend  bij het 
Waterschap BD? 
Antwoord: 

Ja 
 

Vraag: 
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wilgenbomen?  
Antwoord: 
De gemeente Drimmelen is onderhoudsplichtig. 

 
Vraag: 
Hoe denkt u, dat de aandacht voor veiligheid, een luisterend oor en woongenot bij 
de bewoners van Ameroever is overgekomen?  
Antwoord 
In de brief aan de bewoners van Ameroever is antwoord gegeven op de gestelde 
vraag, vanuit de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het waterschap.  

  
 
 

100.08 

 

Brief ministerie Infrastructuur en Waterstaat 'Toetreding nieuwe partijen 

tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (25/3) 
PvdA 
Vraag 

Is het waterschap ook partij tot het Manifest MVI?  
Antwoord 
Ja. 
 
Vraag 
Zo ja, sinds wanneer?  

Antwoord 
Vrijwel vanaf het begin in 2016. 
 
Vraag 
Graag ontvangen wij een link naar de 175 partijen?  
Antwoord 

https://www.pianoo.nl/nl/ondertekenaars-manifest-mvi 

 
Vraag 
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Heeft het waterschap BD belang dat gemeentes in ons werkgebied ook deelnemer 

zijn van dit manifest?  
Antwoord 
Er is geen direct belang voor het waterschap. 
 

100.09 
 

Brief fractie van de Partij voor de Dieren campagne ‘Direct Duidelijk’ over 
heldere overheidscommunicatie, een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke 
Overheid (NBO) en DB-reactie (25/3) 

PvdA 
Vraag 
Is de schrijftraining ‘Begrijpbaar schrijven’ ook te volgen voor AB-leden ?  
Antwoord 
Deze training is niet beschikbaar voor AB-leden. 
 

100.17 

 

E-mail bewoners Bastion 'Onderzoek hybride kering voor het Bastion in 

Terheijden' 
PvdA 
Vraag 
Heeft het gesprek inmiddels plaatsgevonden of is er een afspraak ingepland? 
Antwoord 
Het gesprek heeft op dinsdag 12 mei jl plaats gevonden.  

Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.  
 

Overig VVD 
Vraag 
Hoeveel bedragen (grosso modo) de kosten per partij wat betreft het beantwoorden 
van vragen door onze ambtelijke organisatie? 

Antwoord 
Over de kosten van het beantwoorden van schriftelijke vragen van het algemeen 

bestuur zijn op grond van art. 60 RvO vragen gesteld door de fractie Ons 
Water/Waterbreed. Het dagelijks bestuur zal binnenkort deze vragen beantwoorden. 
De antwoorden worden ook gedeeld met de rest van het AB. De discussie hierover 
kan dan in 1x gevoerd worden. 

 
Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
Allereerst een hartenkreet van onze fractie, De onderhavige agenda met zoveel 
stukken en zoveel voorstellen met financiële implicaties kan niet verantwoord 
worden afgewerkt, zo vrezen wij. De voorlichting over grote projecten zou 
diepgaander moeten zijn, het liefst met bezoeken aan het veld. Uiteraard beseffen 

wij dat het laatste momenteel lastig is. Alternatieven hiervoor (“webinars” / filmpjes) 
zijn denkbaar. 
Antwoord 
Uw suggestie is doorgegeven aan de organisatie. 

 
PvdA 
Vraag 

Verzoek om bij Onttrekking kaartoverzichten toevoegen van de gebieden op de 
eigen website naast de tekstuele benoeming?   
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-
plaatselijk-beregenen-
581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=emai
l 

Antwoord 
Wij hebben een kaart op onze website staan, op de pagina over de 
onttrekkingsverboden: https://www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod  
Deze kaart wordt ook regelmatig ge-update. 
 
Vraag 

Ook In België hebben boeren te maken met droogteproblemen. In de provincie 

Antwerpen heeft de plaatselijke autoriteit ook het oppompen van water verboden, 
schrijft Vilt.be. De grondwaterstanden staan op 64 procent van de locaties in 
Vlaanderen op een laag tot zeer laag peil voor de tijd van het jaar, zo blijkt uit het 

https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-plaatselijk-beregenen-581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=email
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-plaatselijk-beregenen-581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=email
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-plaatselijk-beregenen-581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=email
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-plaatselijk-beregenen-581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=email
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-plaatselijk-beregenen-581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=email
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-plaatselijk-beregenen-581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=email
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-plaatselijk-beregenen-581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=email
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Brabantse-Delta-verbiedt-plaatselijk-beregenen-581541E/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsstroom&utm_medium=email
https://www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod
https://www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod
https://www.vilt.be/captatieverbod-in-10-stroomgebieden-in-antwerpen
https://www.vilt.be/captatieverbod-in-10-stroomgebieden-in-antwerpen


 

Pagina 22 
 

maandelijkse rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De situatie is nu 

vergelijkbaar met de toestand van mei vorig jaar, toen er op 68 procent van de 
meetplaatsen een lage tot zeer lage waterstand was.  
Wordt er afstemming gezocht met Vlaanderen als er bij ons waterschap of in 
Vlaanderen een onttrekking wordt ingesteld of wordt ingetrokken?  
Antwoord 
Ja, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Waterschap Brabantse Delta 
informeren elkaar over de voorgenomen onttrekkingsverboden (captatieverboden in 

het Vlaams) uit oppervlakte water. Op 7 mei j.l. heeft de VMM het waterschap op de 
hoogte gesteld van captatieverboden in 8 stroomgebieden in de Provincie Antwerpen 
(Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, 
Bosbeek, Rode Loop, Loeijens Neetje en het Merkske). KRW en de Habitatrichtlijn 
zijn  sturend geweest in de Vlaamse besluitvorming voor deze onttrekkingen. 

Waterschap Brabantse Delta informeert de VMM zodra er een nieuwe onttrekking 
van kracht is. Een en ander geldt ook als captatieverboden of ontrekkingen worden 

ingetrokken. 

 
Vraag 
Melding van stankoverlast bij de rioolzuivering te Rilland-Bath (zie artikel Dorp vecht 

tegen industrie: ‘Hier gaat al genoeg viezigheid de lucht in’. D.d. 12/05/2020 PZC:   
Zijn er officiële klachten gemeld over stankoverlast door omwonenden bij het 
Waterschap?  
Antwoord 
In juli 2019 is er éénmaal een melding binnengekomen van een omwonende bij de 
Frontoffice. Officiële klachten of anderszins zijn niet bij het waterschap bekend. 
 

Vraag  
Hoe staat het waterschap tegen eventuele komst van een mestvergister?  
Antwoord 
Wat betreft mogelijke vestiging van een mestvergister (van dierlijke mest) op onze 

eigen RWZI’s: 
In 2015 heeft het DB het standpunt vastgelegd dat zij geen meerwaarde ziet in 

vestiging van mestverwerkingsinstallaties van dierlijke mest (waaronder 
mestvergisters) op onze rwzi-lokaties en dat zij derhalve geen rol ziet voor het 
waterschap bij de vestiging van mestverwerkingsinstallatie op RWZI’s.   
 
Voor wat betreft de vestiging van een mestvergister in ons beheergebied: 
Hier is ons vergunningenbeleid van toepassing voor zover hier lozingen bij 
vrijkomen. Er is een beleidskader lozingen vanuit mestverwerkingsinstallaties. Bij 

mestvergisters komen normaal gesproken geen lozingen op oppervlaktewater voor. 
Over beheergebied van Scheldestromen (Rilland-Bath) hebben we niets te vertellen.  
 
Vraag 
Volgend verzoek via e-mail ontvangen: U kunt als AB lid meehelpen door de oproep 
te verspreiden via uw eigen kanalen en achterban. We vragen u om uw contacten te 

verwijzen naar www.brabantsedelta.nl/toekomstvanwater voor de enquête en meer 

achtergronden bij het Waterbeheerprogramma. PvdA heeft hier via Facebook gehoor 
aangegeven op 13/5/2020 16:52.  
Heeft het waterschap ook het verzoek via de gemeenten in het werkgebied geplaatst 
om via hun kanalen ook dit te verspreiden en te delen?   
Antwoord 
Ambtelijk en bestuurlijk is aandacht gevraagd voor verspreiding binnen het netwerk 

(ook gemeenten maken daar onderdeel vanuit). Verder is het persbericht ook al 
door diverse lokale omroepen en websites opgepikt en verspreid. 
 
 
 

 
Voor bespreking voorgedragen 

 

agendapunt onderwerp  fractie 
1.1. Tijdelijk reglement van Orde : PvdA, Natuurterreinen 

 

http://www.brabantsedelta.nl/toekomstvanwater
http://www.brabantsedelta.nl/toekomstvanwater
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4.1 Technische actualisaties Kaderrichtlijn Water  
 

: VVD, PvdA 

4.2 Anticiperende grondaankoop ten behoeve van het 
realiseren EVZ opgave 

: Ons 
Water/Waterbreed, 

PvdA 
4.3 Aanvraag krediet voor de Planuitwerkingsfase, 

Verbetering Regionale Keringen – MDV 
 

: CDA, Ons 
Water/Waterbreed, 
Water Natuurlijk, 
PvdA 

4.4 Vaststelling projectplan Weimeren, fase 1 : CDA, Ons 
Water/Waterbreed,, 

Natuurterreinen, PvdA 
4.5 Voorkeursalternatief kering Weimeren, gemeente 

Breda 
 

: Ons 
Water/Waterbreed, 
PvdA 

 
4.6 Concept Regionale Energie (Klimaat)strategie 

 
: Natuurterreinen, PvdA 

4.7 Aquon : PvdA 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
 
100.05 Vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren 

betreffende het gebruik van het 

onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend 
onder de naam Roundup. 
 

: Partij voor de Dieren 

100.07 Brief bewoners van Ameroever 'Herplantplicht bomen 
op zomerkade' 
 

: PvdA 

100.08 Brief ministerie Infrastructuur en Waterstaat 

'Toetreding nieuwe partijen tot het Manifest 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
 

: PvdA 

100.09 Brief fractie van de Partij voor de Dieren campagne 
‘Direct Duidelijk’ over heldere 
overheidscommunicatie, een initiatief van het 
Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) en DB-reactie 

 

: PvdA 

100.17 E-mail bewoners Bastion 'Onderzoek hybride kering 
voor het Bastion in Terheijden' 
 

: PvdA 

100.18 Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk en 
Natuurterreinen 'Gebruik glyfosaat' 

 

: Water Natuurlijk, 
PvdA 

100.19 Schriftelijke vragen fracties Water Natuurlijk en 
Natuurterreinen 'Handhaving gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkant en in 
sloten' 
 

: PvdA 

100.20 Schriftelijke vragen van de fractie Water Natuurlijk 

en Natuurterreinen inzake vervuild slib 

 

: PvdA 

 
Openstaande vragen vorige vergaderingen 
 
Hoogwaterbeschermingsprogramma traject Willemstad-Noordschans 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 26 februari 2020 heeft de fractie Ons 

Water/Waterbreed in de rondvraag een vraag gesteld met betrekking tot het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, specifiek de voorfinanciering van het traject Willemstad-

Noorschans. De fractie wil graag weten wat het betekent en wil graag een inschatting van de 

financiële context. 
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Het traject Willemstad-Noordschans was in de Verlengde Derde Ronde afgekeurd, maar had 

landelijk gezien een lage prioriteit. Gezien het risicoprofiel was dit echter in het beheergebied van 

waterschap Brabantse Delta het meest kwetsbare traject. Om die reden is destijds al verkend of 

het voorfinancieren van dat traject haalbaar was.  

In 2017 is de Eerste Landelijke Beoordeling op Overstromingsrisico (LBO-1) gestart. Gezien het 

risicoprofiel van het traject Willemstad-Noordschans, is normtraject 34-2 (waarin dit traject 

gelegen is) als eerste beoordeeld. De resultaten van deze beoordeling zijn eind 2019 beschikbaar 

gekomen. Uit de beoordeling is gebleken dat ruim 10 kilometer in dat normtraject “ruim niet 

voldoet aan de ondergrens”. Deze resultaten bevestigen dat de gevolgen van het bezwijken van de 

primaire kering groot zijn. Om die reden is dit traject op 1 november 2019 aangemeld op het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2020-2025 als voorfinanciering. Het staat geprogrammeerd in 

de periode 2026-2028. Dit is ook als zodanig opgenomen in de Kadernota 2020-2029. 

De voorlopige planning van deze dijkverbetering ziet er als volgt uit: 

 

 

De ingangstoets met de toezichthouder (Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) is inmiddels 

succesvol doorlopen. Er is een projectmanager aangewezen welke een projectteam samenstelt, 

waarna de voorverkenning gestart zal worden.   

Een voorlopige inschatting is dat de totale kosten van dit dijkverbeteringsproject ongeveer 50 

miljoen euro zal bedragen. Hiervan zal 90% worden gefinancierd vanuit het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma en 10% is een eigen bijdrage van het waterschap.  

 

 
Vraag heer Van der Kallen over de zuivering van huishoudelijk afvalwater in België en 

wat de impact daarvan is op de waterkwaliteit in Nederland. 

 

Op basis van gegevens van en in samenspraak met het Vlaamse Bekkensecretariaat Maas en 

waterschap De Dommel kan de volgende inhoudelijke analyse worden bezorgd: 

 

Zoals wij het hebben begrepen uit het betoog van de vraagsteller is de centrale inhoudelijke vraag 

hoe het is gesteld met de zuivering van huishoudelijk afvalwater in België en wat de impact 

daarvan is op de waterkwaliteit in Nederland. In België is het zuiveren van afvalwater een 

gewestelijke aangelegenheid. De lekkende riolen in Brussel vallen onder de bevoegdheid van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kunnen indirect invloed hebben op de waterkwaliteit van de 

Schelde. Voor de kwaliteit van de regionale watersystemen in het Belgisch-Nederlands grensgebied 

zijn vooral de inspanningen binnen het Vlaams Gewest van belang. 

 

De huidige situatie is als volgt: 

 

Organisatorisch 

Het Vlaams Gewest voldoet aan de richtlijn stedelijk afvalwater en de drijvende kracht is nu 

voornamelijk de Kaderrichtlijnwater. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is op dit moment de 

Vlaamse entiteit die het beleid uitzet en toezicht houdt op de rioolbeheerders: hun projecten en 

hun werking. VMM bepaalt ook de subsidieregelingen. Bovengemeentelijke rioolbeheerder is 

Aquafin nv: zij transporteren en zuiveren het afvalwater. Op gemeentelijke niveau wordt het 

afvalwater verzameld door de gemeentelijke rioolbeheerders. Dit zijn de gemeenten zelf, 

intercommunales of soms Aquafin nv in opdracht van de gemeente.  VMM stelt het jaarlijkse 

investeringsprogramma’s voor Aquafin nv (OP) op en ook de subsidieprogramma’s (GIP: 

gemeentelijke investeringsprogramma) voor de gemeentelijke rioolbeheerders. Beiden worden door 

de Vlaamse regering goedgekeurd.  Focus van de investeringsprogramma’s ligt op nieuwe 

infrastructuur  of grote renovatie/optimalisatiewerken (zoals afkoppelingsprojecten), niet op het 
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regulier beheer en onderhoud. Ingeval van het bovengemeentelijk investeringsprogramma voor 

Aquafin nv betreft het dan zowel leidingprojecten voor transport als RWZI’s.  

Via de drinkwaterfactuur is er in Vlaanderen, naast de kosten voor productie drinkwater, ook een 

heffing voor zuivering van afvalwater; een deel daarvan vloeit terug naar de gemeenten. Dit dient 

voor onderhoud van bestaande en nieuwe rioolinfrastructuur.  Aquafin nv heeft eigen 

werkingsmiddelen voor het (regulier) beheer en onderhoud van de infrastructuur. 

 

Inhoudelijk 

Inzet van het Vlaamse beleid is dat (gemiddeld voor het Vlaamse Gewest) circa 96% in de 

toekomst moet zijn aangesloten zijn op een RWZI (zuiveringsgraad). De overige 4% is op te lossen 

via IBA’s. Die intekening en visie hiervoor staat uitgewerkt in zogeheten zoneringsplannen. 

Bijgaande tabel geeft de huidige en toekomstige situatie weer voor de Vlaamse gemeenten in het 

grensgebied van de provincie Antwerpen met het beheergebied van waterschap Brabantse Delta. 

Het realiseren van de toekomstige zuiveringsgraad is mede belangrijk voor het kunnen voldoen aan 

de Nederlandse KRW doelstellingen (niet-afwentelopgave). Er is geen finale deadline gesteld voor 

afronding van de toekomstige zuiveringsgraad, maar de doelen van de KRW spelen daarbij een 

belangrijke Daarvoor zijn echter ook inspanningen nodig in de landbouw en industrie. 

 

Gemeente  Rioleringsgraad 

Huidig 

Rioleringsgraad 

Toekomstig 

Zuiveringsgraad 

Huidig 

Zuiveringsgraad 

Toekomstig 

Aansluitingsgraad 

Baarle-Hertog 99,70% 99,70% 99,70% 99,70% 100,00% 

Brecht 83,02% 94,46% 82,77% 94,46% 87,62% 

Essen 77,15% 95,29% 77,15% 95,21% 81,03% 

Hoogstraten 82,31% 98,20% 82,31% 98,20% 83,81% 

Kalmthout 77,86% 95,01% 77,78% 95,01% 81,87% 

Merksplas 72,98% 98,09% 72,98% 98,05% 74,43% 

Rijkevorsel 84,84% 96,56% 84,84% 96,56% 87,86% 

Wuustwezel 73,69% 92,79% 73,39% 92,79% 79,10% 

Legenda:  

• Zuiveringsgraad: hoeveel % van de bevolking wiens afvalwater centraal gezuiverd wordt. 
• Toekomstige zuiveringsgraad: wat Vlaanderen in die gemeente volgens het zoneringsplan wil 

bereiken. Daar waar de zuiveringsgraad niet op 100% uitkomt, is het de bedoeling dat het 

resterende deel wordt ingevuld met IBA’s. 
• Aansluitingsgraad: hoeveel procent van de bevolking die centraal moeten gezuiverd worden, 

zijn effectief al aangesloten op een RWZI. 
 

De situatie voor de Vlaamse gemeenten in het grensgebied met De Dommel en Noord-Limburg 

(stroomgebied Dommel en Warmbeek-Tongelreep) is als volgt: 

 

 

 

De gemiddelde zuiveringsgraad in het grensgebied met De Dommel is al verder gevorderd. Een 

verklaring hiervoor is tweeledig: 

1. In Vlaams Limburg is men sneller begonnen met aanleg rioleringen (jaren 60-70). Hierdoor 
is hier al een hogere riolerings- en zuiveringsgraad bereikt dan in Antwerpen. 
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2. Limburg is de  ‘groene Vlaamse provincie’ met veel meer natuurgebieden en ook bosrijke 

valleien. Landbouw zit er meer op de flanken of enkel in de bovenlopen. In dit deel van 
Vlaanderen zijn dan ook meer KRW-speerpuntgebieden aangeduid. 

De Antwerpse Noorderkempen (dus het Antwerpse Maasbekken) zijn sterk gedomineerd door 

(intensieve) landbouw (voornamelijk veeteelt en glastuinbouw). Die intensiteit is er niet in het 

Limburgse Maasbekken. Dat maakt de KRW-opgave in het algemeen zwaarder voor het Antwerpse 

deel van het Maas stroomgebied. 

 

De actuele riolerings- en zuiveringsgraad per Vlaamse gemeente is steeds te raadplegen via: 

https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden. 

 

Financieel 

Het bovengemeentelijk investeringsprogramma (OP) bevat jaarlijks ongeveer €250 miljoen. 

Doorgaans wordt voor ongeveer €200 miljoen aan nieuwe projecten opgedragen. €50 miljoen is 

een buffer voor projecten die duurder uitvallen wegens lange looptijd,  inflatie, complicaties,… Het 

betreft een rollend meerjarenprogramma.  

 

Via het Geoloket saneringsinfrastructuur afvalwater is steeds inzicht te verkrijgen in het meest 

actuele investeringsprogramma: http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/OP_detail.php. 

Het laatst goedgekeurde OP betreft de periode 2020-2024. Momenteel wordt gewacht op 

goedkeuring van het OP 2021-2025 door de Vlaamse Regering. 

 

Tenslotte, voor de specifieke situatie van de riolen in Brussel is het volgende te melden:  

a. Er zijn veel riolen in het Brussels Gewest (en Wallonië) van een bepaalde leeftijd, die 
mogelijk onderhoud nodig hebben, mede wegens instortingsgevaar. Een deel daarvan 
betreft overigens pure regenwaterafvoerriolen, zoals degene waar de Leopold II tunnel in 
Brussel half februari 2020 last van heeft gekregen.  

b. Een scheur in een rioolwand betekent niet dat er direct ongezuiverd rioolwater in een beek 

belandt. Er is over het algemeen wel een risico dat er rioolwater kan lekken naar het 
grondwater, of omgekeerd dat er grondwater het riool in lekt, afhankelijk van de 
grondwaterstand t.o.v. het riool. In Nederland hebben we veel last van het laatste. Het 
gaat in het geval van Brussel zowel om regenwaterriolen als vuilwaterriolen. Als er 
grondwater het vuilwaterriool in lekt, betekent dit een ongewenste verdunning van het 
vuilwater, maar dit verdunde vuilwater gaat in dat geval naar een vrij nieuw RWZI Brussel 

Noord (gestart in 2008) om gezuiverd te worden. Het effluent van de RWZI Brussel Noord 
wordt geloosd op de Zenne. Deze rivier komt via de Rupel uit in het Schelde-estuarium en 
beïnvloedt daarmee de kwaliteit van de Westerschelde, niet van de Maas of de regionale 
watersystemen in het Maasstroomgebied.  

c. Als Nederland een afwentelprobleem ervaart vanuit Brussel, dan kan dit in beginsel (naast 
directe bilaterale afstemming/agendering) worden aangekaart in de Internationale Schelde 
Commissie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van de deelnemers aan die 

riviercommissie. 

 

 
Reactie herijking voorkeurstrategie Zuidwestelijke Delta 2021 

 

17. a Toezegging: de dijkgraaf zal in het overleg bij RWS aangeven dat het onderhoud sluizen in 

AB punt van zorg is. 

Wanneer aan de orde: Dit komt aan de orde in het Gebiedsoverleg ZWDelta op 14 mei 2020 

 

18. b Toezegging: 100% versie wordt ter info toegestuurd aan het AB. 

Wanneer beschikbaar: Dit komt na het GO ZWDelta van 14 mei 2020 

 

19. c Toezegging: de dijkgraaf zal bij Deltares en Rijk belang van een definitie voor “goed zoet 

water” onder de aandacht brengen. 

Wanneer aan de orde: Er is nog een extra alinea opgenomen in de definitieve brief aan de 

voorzitter van het GO, waarbij wordt gerefereerd aan de afspraken uit het Waterakkoord (sturen 

https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden
https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden
http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/OP_detail.php
http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/OP_detail.php
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op max. 450mg/l Chloride). In de studie van Deltares wordt de robuustheid van het VZM hierop 

getoetst (wanneer/onder welke omstandigheden kan hier niet meer aan worden voldaan). 

 

 
Vraag m.b.t. social return Project Westelijke Langstraat 
  
De heer Verbeem: […]Wij hebben een technische vraag gesteld over het sociaal verantwoord 

ondernemerschap, het social return on investment on the issues zoals het hier wordt genoemd. We 
begrijpen dat het hier nog niet aan de orde is, maar kunnen ons voorstellen dat er in de loop der 
tijd wel aanknopingspunten zijn. Daarop willen we graag nog een toelichting horen van de 
portefeuillehouder. Als het genoemde pilotproject eenmaal is gevolgd en er komt iets uit voort, zijn 
wij benieuwd of dat hierin geïmplementeerd kan worden. 
  
De heer De Jong: [..] De heer Verbeem heeft de vraag over social return naar voren gebracht, 

omdat die in de technische beantwoording onbevredigend beantwoord is. Het antwoord gaat meer 
over de totale houding van het waterschap op dit punt. Ik denk dat we u op een ander moment 
schriftelijk zullen informeren over de stand van zaken voor dit specifieke project. Ik dacht dat dit al 
enigszins in de technische beantwoording was weergegeven, maar mogelijk was dit onvoldoende. 
We zullen daar meer duidelijkheid over geven, aansluitend op de technische beantwoording van de 
volgende vergadering 
 

Antwoord 
We kunnen in het project Westelijke Langstraat op dit moment niets betekenen voor Social return. 

De precieze status van het traject is dat nu de voorbereidingen worden getroffen om de 

samenwerking op te zetten. Voor deze aanbesteding is het te nog vroeg. 

 

Westelijke Langstraat en Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk 

De heer Von Meijenfeldt: […] Tot slot heb ik nog twee kleine opmerkingen. In de zienswijze staat in 

reactie op een vraag van een van de bezwaarmakers dat er in de Westelijke Langstraat geen extra 

paden komen. Tegelijkertijd wordt er gezegd dat de gehele recreatieve ontwikkeling nog wordt 

uitgewerkt. Je kunt zeggen dat de toeristische infrastructuur gebruik blijft maken van de bestaande 

voorzieningen, maar naar mijn mening moeten we op voorhand niet uitsluiten dat er toch linksom 

of rechtsom doorsteken moeten komen om ook de recreatieve beleving van het gebied extra te 

benadrukken. 

De heer Von Meijenfeldt: In antwoord op een van de zienswijzen is gezegd dat er geen paden in 

het gebied bijkomen. Dat vind ik nogal een krasse uitspraak, want als je een recreatieve inrichting 

onder de loep neemt, zul je heus wel enkele doorsteken nodig hebben. Ik vind dat die absolute 

uitspraak als reactie op een van de zienswijzen wel wat te ver gaat. 

De heer De Jong: Ik kan geen ander antwoord geven dan dat er staat, maar ik kan me indenken 

dat voor een aantal mensen de paden in hun eigen leefomgeving een discussiepunt is. Ik kan uw 

standpunt heel goed begrijpen dat als je daar een waardevol gebied gaat aanleggen, je er geen 

zware recreatiedruk op kunt loslaten, maar dat de beleving van het gebied wel waardevol is en dan 

zul je in zo'n gebied moeten uitkijken hoe je dat vormgeeft, met een vlonderpad of dat soort 

zaken. In de toekomst zal ik kijken of daar aandacht aan besteed kan worden. Ik moet hiervoor 

even terugkijken naar het gebiedsproces. 

De heer Von Meijenfeldt: Het was de zienswijze 10. 

Antwoord:  

“In het kader van fase 1 / inrichtingsplan worden er geen nieuwe recreatieve wandelroutes 

aangebracht. De bestaande wandelroutes en daarmee het extensief recreatief karakter van het 

gebied blijft daarmee gehandhaafd.” Wel onderzoekt gemeente Waalwijk, in overleg met 

Staatsbosbeheer, bewoners en gebruikers, of en waar in de toekomst mogelijke aanpassingen / 

uitbreidingen wenselijk zijn. Op dit moment is dit onderzoek echter nog niet opgestart en is 

onbekend wat de stand van zaken is. Daarmee blijft formeel de huidige reactieve ontsluiting 

ongewijzigd. 

 

 
Bloemenweide  
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Mevrouw Bonthuis: […] Een vraag van iemand uit de wijk. Ongeveer aan de overkant van de Mark, 

aan de oostzijde hiervan en ten zuiden van de Ulvenhoutselaan ligt een perceeltje van 100m bij 
100 m van het waterschap, volledig onbeheerd. Wij stellen voor dit in te richten als bloemrijk veld 
en gebruik het voor de biodiversiteit.  
  
De voorzitter: […]. De tweede vraag beantwoorden wij schriftelijk gezien het tijdstip.  
 

 

Antwoord: 

Het vierkante perceel van circa 100m x 100m, betreft het perceel Ginneken D 2591. Dit perceel is 

niet in eigendom van het waterschap, maar is in eigendom van Staatsbosbeheer. Het andere, 

langgerekte, perceel is wel in eigendom van het waterschap, dit betreft Ginneken D 2893. 

Wat betreft het perceel dat in eigendom is van het waterschap. Deze strook is een aantal jaar 

geleden door het waterschap opnieuw uitgerasterd, omdat de eigenaar van het aangrenzende 

perceel deze strook oneigenlijk in gebruik had genomen. Het perceel is provinciaal aangeduid als 

bloemrijk grasland. Het waterschap maait dit perceel 1 keer per jaar. Door het maar 1x per jaar te 

maaien, probeert het waterschap de natuurlijke bloemengroei te bevorderen en zo de aanduiding 

bloemrijk grasland te verwezenlijken. 

 

 
 
Waterbeheerprogramma 

Mevrouw Bonthuis: […] Richting dat waterbeheerplan werken betekent dat wij niet alleen een 

tijdpad nodig hebben. Ik zou het als AB-lid ook heel fijn vinden om inhoudelijke stappen met elkaar 

te kunnen bepalen. Er is een fantastische handreiking WBP van de Unie, die ook in de collega-

waterschappen in Brabant wordt gebruikt. Ik weet niet of we deze hanteren, maar zij lijkt mij zeer 

zinvol. In ieder geval wil ik de inhoudelijk te nemen besluitpunten graag in beeld zien en daarover 

kunnen nadenken. 

Antwoord 

Op basis van de bestuursopdracht en het plan van aanpak werkt Brabantse Delta aan het 

waterbeheerprogramma 2022-2027. De Handreiking WBP’s van de Unie van Waterschappen wordt 

gebruikt bij de ontwikkeling van het programma. Brabantse Delta is ook deelnemer van de 

themawerkgroep Waterbeheerprogramma’s waarbinnen de handreiking is opgesteld. De 
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belangrijkste inhoudelijke onderwerpen zijn opgenomen in de strategische agenda van het 

algemeen bestuur. De relevante besluitpunten voor deze onderwerpen worden in de geplande 

thema AB’s besloten.  

 


