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Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2020 
 

3.1 
 

Versnelling strategische grondbeschikbaarheid  
Fractie VVD 
Vraag 
Hoe dikwijls komt het voor dat het aankoopbedrag boven €1 miljoen uitkomt 
(globaal laatste 5 jaar)?  

Antwoord 
De afgelopen 5 jaar heeft het waterschap een keer grond boven € 1 miljoen 
aangekocht.  
 
Vraag 
En in hoeverre zou dan in die gevallen een delegatiegrens van €1 miljoen 

belemmerend hebben gewerkt? 
Antwoord 
Een delegatiegrens van € 1 miljoen heeft in dat geval vertragend (belemmerend) 

gewerkt. Voor het snel kunnen handelen op de grondmarkt werkt elke 
delegatiegrens belemmerend voor die projecten die al op de mandateringslijst staan. 
 
CDA 

Vraag 
Kunt u ons inzage geven in het proces van grondverwerving en hoe verloopt de 
afwikkeling tot overname van de grond met de Provincie? 
Antwoord 
We gaan ervanuit dat met grondverwerving de verwerving van gronden wordt 
bedoeld waar het waterschap op de meerjarenplanning als trekker van de 
grondverwerving is opgenomen. Dit betreft Natte Natuur Parels (NNP) gelegen 

binnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). 
 
Deze gronden worden op verzoek van het waterschap door het Groen 
Ontwikkelfonds  (GOB) getaxeerd. Deze taxatie is het uitgangspunt van de 
subsidiebeschikking van het GOB. Over deze waarde verstrekt het GOB 85% 
subsidie, als compensatie voor de afwaardering van de agrarische grond binnen de 

(Rijks) NNB/NNP begrenzing naar natuur. 
 
Als trekker van de grondverwerving zijn wij verantwoordelijk voor het zoeken naar 
een eindbeheerder, waar deze niet bij aanvang van het project bekend is. Hierover 
is afgesproken dat we door middel van openbare publicatie aan deze 
verantwoordelijkheid voldoen. Als we geen eindbeheerder hebben gevonden dan 
staat de Provincie garant om de gronden over te nemen. Uitgangspunt van de 

overname is de getaxeerde waarde. 
 
Voor gebieden waar wel een eindbeheerder bekend is, staan in de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) de afspraken over het leveren van de grond 
beschreven.  
 
PvdA 

Vraag 
Benchmarkonderzoek februari 2020. “Ter voorbereiding op dit voorstel is een 
benchmarkonderzoek gedaan naar hoe de andere Nederlandse waterschappen 

omgaan met de besluitvorming rondom het aankopen van grond voor 
waterschapsopgaven.”  
“Bij 12 van de 20 andere waterschappen is de besluitvorming over individuele 

grondaankopen gedelegeerd aan het DB of lager.”  
Vraag: om welke waterschappen gaat dit, en wat wordt verstaan onder delegatie 
naar 'lager'? Graag nadere specificatie. 
Antwoord 
Het betreft Wetterskip Fryslan, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap 
Vechtstromen, Waterschap Limburg, Waterschap Rivierenland, Waterschap 
Scheldenstromen, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap 
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Noorderzijlvest, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 

Hoogheemraadschap van Delfland. 
 
Met de besluitvorming over individuele grondaankopen gedelegeerd aan het DB of 
lager is bedoeld hiërarchisch lager in de organisatie zoals gedelegeerd aan 
programmadirecteur of procesmanager. 
 
Vraag 

 ◦ “De delegatiegrens van de overige 8 waterschappen varieert van €250.000 (2 
waterschappen), €500.000 (3 waterschappen) en €1.000.000 (3 waterschappen).” 
Vraag: om welke waterschappen gaat het? 
Antwoord 
Het betreft Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze en Aa’s, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rijn en IJsel, 

Waterschap Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadscha van Schieland en de Krimpenerwaard. 
 
Vraag 
 ◦ “Wat opvalt is dat de waterschappen waarbij grondaankopen volledig gedelegeerd 

zijn aan het DB of lager, voornamelijk de organisaties zijn met de grootste 
inwonersaantallen.” Vraag: wat is de relevantie in dit verband, in hoeverre is het 

inwonersaantal van betekenis / bepalend bij het delegeren van bevoegdheden? 
Graag een feitelijke onderbouwing.  
Antwoord 
Dit gegeven is niet nader onderzocht, slechts als opvallend geconstateerd, en hoeft 
geen feitelijke relevantie te betekenen. 
 
Vraag 

◦ “Bij een aantal waterschappen waarbij grondaankopen nog niet volledig 
gedelegeerd zijn aan het DB loopt de discussie om dit in de toekomst wel te gaan 
doen.” Vraag: om welke waterschappen gaat dit? Kan dit mogelijk meer 
geconcretiseerd worden, mbt de momenten waarop hierover is gesproken dan wel 
besluitvorming heeft plaatsgevonden in betreffende waterschappen?  
Antwoord 

Op ambtelijk niveau is bij zeker de helft van deze acht waterschappen aangegeven 
dat dit onderwerp aandacht heeft en dat deze discussie gevoerd moet worden of 

lopend is. 
Er is niet nader onderzocht in welke stadium deze discussie zich bij deze 
waterschappen begeeft. 
 
 

Opmerkingen: Amendement in voorbereiding mbt wijziging delegatiebesluit: bij zeer 
prijzige grondaankopen (7 ton tot 1 mln) euro niet volledig delegeren maar eerst 
goedkeuring via de fractievoorzitters. 
 
Ongebouwd + Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
Aan welke voorwaarden dient voldaan te worden zodat het db kan besluiten om over 

te gaan tot aankoop van de gronden? Dit geldt zowel voor een anticiperende 
grondaankoop als voor een strategische grondaankoop. 
Antwoord 
In de nota worden de volgende voorwaarden gesteld die een DB besluit 
rechtvaardigen. De individuele grondaankopen passen binnen lopende en/of reeds 

door het AB aan het DB gemandateerde projecten. 

De grondaankoop moet passen binnen het reeds door het AB goedgekeurde budget 
van de grondpot ad. € 9.550.000,=. 
 
Vraag 
Hoe vindt de waarde bepaling plaats? 
Antwoord 
De waardering vindt altijd plaats op basis van een taxatierapport van een 

onafhankelijke NRVT gecertificeerde taxateur. 
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Vraag 

Waarom wil het waterschap grote stukken/hoeveelheden grond in 1 keer verwerven 
in een gebied? Voor de realisatie van onze doelen zijn vaak maar delen van een 
perceel nodig en heb je vaak te maken met meerdere eigenaren die maar een klein 
oppervlak te verkopen/te ruilen hebben. Is het dan geen nadeel dat je je richt op 
grote percelen? Deze moeilijker te verdelen/splitsen en kan dan ook weer vertraging 
in de voortgang geven. 
Antwoord 

De bovenstaande veronderstelling gaat niet op voor alle opgaves. In de Natte 
Natuurparels liggen nog eigenaren met een aanzienlijk agrarisch grondareaal in de 
begrenzing. Hier hebben we compensatiegrond voor nodig. 
 
Bespreken 
 

Natuurterreinen 
Vraag 
Heeft het DB overwogen om tussentijdse grondaankopen ook tussentijds schriftelijke 
te melden aan het AB en om hiermee niet te wachten tot opname in de 
eerstvolgende Managementletter? Hierbij kan bijvoorbeeld als maatstaf gelden 

aankopen boven een bedrag van 300.000 euro.  
Antwoord 

Het DB heeft dit niet in overweging genomen. Het DB is van mening dat een 
grondrapportage in de ML 1 x per kwartaal goed aansluit bij de wens van het AB om 
op hoofdlijnen te sturen. 
 
Vraag 
Wordt bij aankopen aan de verkopende partij een zogenaamde ‘schone grond 
verklaring’ gevraagd? Zo niet waarom niet en is het niet juist om dit voortaan als 

voorwaarde te hanteren om te voorkomen dat het waterschap na aankoop voor 
onvoorziene -hoge- saneringskosten komt te staan? 
Antwoord 
Nee, het is geen beleid van het waterschap om standaard aan de verkopende partij 
een ‘schone grond verklaring’ te vragen. Bij bodemverontreiniging geldt in principe 
de regel: “de vervuiler betaalt”. Een ‘schone grond verklaring’ is overigens een 

verouderd begrip. Wij nemen in deze context aan dat hiermee de onderzoeken 
worden bedoeld die nodig zijn om te weten of er een risico is op 

bodemverontreiniging.  
 
Het waterschap laat als aankopende partij standaard de verkopende partij een 
vragenlijst invullen. Het taxatierapport en deze vragenlijst hebben een signalerende 
functie om het risico van mogelijke bodemverontreiniging in te schatten. Mocht 

hieruit een verhoogt risico blijken dan gaan wij over tot het uitvoeren van een 
historisch bodemonderzoek. Ook staan er in de overeenkomst standaard afspraken 
hoe om te gaan met bodemverontreiniging.  
 

3.2 
 

Algemeen Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen 2020-2030  
Fractie VVD 
Vraag 

In hoeverre draagt de nieuwe manier van onderhoud bij aan het behalen van onze 
KRW-doelstellingen?  
Antwoord 
Het AOWW geeft aan hoe watergangen, groenelementen en keringen e.d. binnen de 
regels van de nieuwe natuurwet onderhouden kunnen/ moeten worden. Voor 

waterlichamen die zijn aangewezen als KRW-waterlichamen, wordt het onderhoud 

op een dusdanig wijze uitgevoerd dat de doelstellingen van het KRW lichaam 
behouden blijven/ verbeteren. Op basis van ecologische kennis en 
onderzoeksresultaten is het de verwachting dat de nieuwe manier van onderhouden 
een grotere, positieve bijdrage levert aan de waterkwaliteit. Omdat er meer 
waterplanten blijven staan, profiteren ook macrofauna en vissen die afhankelijk zijn 
van de waterplanten. 
 

Vraag 
Welke van die doelstellingen?  
Antwoord 



 

Pagina 4 
 

Onderhoud is van directe invloed op de KRW-parameters waterplanten en 

macrofauna.  
 
Vraag 
En in welke mate (concrete getallen)? 
Antwoord  
Voor alle KRW waterlichamen zijn watersysteemanalyses uitgevoerd, en is met het 
KRW Verkenner model berekend wat de verwachte effecten zullen zijn van diverse 

maatregelen. Zowel in de watersysteemanalyses als in het KRW Verkenner model is 
een combinatie van maatregelen geanalyseerd/ doorgerekend. Er zijn dus geen 
concrete getallen beschikbaar voor de mate waarin het onderhoud specifiek 
bijdraagt aan het behalen van de KRW doelen. 
 
Vraag 

In hoeverre is er onderzocht en ook daadwerkelijk gemeten of water aanvoer/afvoer 
hierdoor niet belemmerd gaat worden? 
Antwoord 
Het waterstelsel is door middel van een Quikscan methode door de hydrologen 
doorgerekend. Aan de hand van deze uitkomsten zijn alle locatie gecheckt of de 

theoretische berekeningen overeenkwamen met de praktijk ervaringen van 
medewerkers in de Rayons.  

 
Vraag 
In hoeverre is er onderzocht en ook daadwerkelijk gemeten of de agrarische 
grondgebruikers en/of andere belanghebbenden hier geen negatieve consequenties 
van gaan ondervinden? 
Antwoord 
Zie bovenstaande vraag. Uit de hydraulische check en de praktijk check is gebleken 

dat er geen negatieve consequenties voor de belanghebbende worden verwacht. 
 
CDA 
Vraag 
Algemeen Onderhoudsplan Waterlopen en  
Kan er met het nieuw ecologisch onderhoud, het water ook langer vastgehouden 

worden in A en B waterlopen, inzake droogtebeleid? 
Antwoord  

In de vrij afwaterende gebieden zal door het gewijzigde ecologische onderhoud enig 
positieve effect op waterconservering worden bereikt.   
 
Vraag 
Schonen en maaien watergangen EWP 

Onder algemeen voorschrift 3. 
“Schoonsel en maaisel dat op de kant is gedeponeerd, blijft minimaal 48 uur liggen, 
opdat bijvoorbeeld amfibieën en andere mobiele watergebonden dieren terug naar 
het water kunnen vluchten, tenzij voor die locatie een botanische doelstelling geldt, 
vanuit andere beleidsdoelstellingen (bijv. beperken nutriënteninstroom), wet- en 
regelgeving (bijv. Besluit Bodemkwaliteit) en/of (verkeers-)veiligheid is gekozen 
voor het direct afvoeren van het materiaal. “  

Is het nu  minimaal 48 uur blijven liggen of inderdaad direct afvoeren? 
Antwoord 
In principe dient het maaisel 48 uur te blijven liggen; in enkele uitzonderlijke 
gevallen mag het maaisel direct geladen en afgevoerd worden. Hierbij dienen echter 
wel aanvullende handelingen conform het ecologische werkprotocol te worden 

gehandeld. 

 
Vraag 
Ecologisch deskundige 
In  diverse onderhoudssituaties is er een rol voor de ecologisch deskundige. 
Hoe is het werk van de ecologisch deskundige praktisch te regelen.  Is die in de 
buurt van de onderhoudsgroep, is die altijd stand-by, en/of altijd telefonisch 
bereikbaar voor de uitvoerders op de voer- en vaartuigen? 

Antwoord 
De ecologische deskundigen van het waterschap zijn direct bereikbaar voor 
praktische vragen vanuit het proces onderhouden. 
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Vraag 
Kan de ecologisch deskundige als zzp-er of als vrijwilliger werkzaam zijn of kan de 
ecologisch deskundige ook een medewerker van het Waterschap zijn? 
Antwoord 
Het waterschap heeft medewerkers in dienst, die een ecologische opleiding op HBO 
en universitair niveau hebben genoten. Ook cultuurtechnisch medewerkers en Senior 
cultuurtechnisch medewerkers hebben een aanvullende opleiding (MBO) op soorten 

in het veld te kunnen herkennen. Inhuur vindt plaats indien de vraag de beschikbare 
capaciteit overstijgt. 
 
Vraag 
Vrijstellingen 
In de EWP’s wordt in de bijlagen melding gemaakt van de Lijst met in provincie 

Noord-Brabant vrijgestelde soorten. Wordt die lijst  regelmatig geactualiseerd op 
basis van het vigerende Faunabeheerplan Noord-Brabant? 
Antwoord 
Ja de lijst in de EWP’s worden aangepast, als provincie de soorten aanpast in de 
daarvoor bestemde verordening.  

 
Vraag 

AOWW 
In  paragraaf 5.2. van het AOWW  lezen we:  
“Als het niet mogelijk is om te voldoen aan de voorgeschreven werkwijzen en 
voorzorgsmaatregelen uit de ecologische werkprotocollen, kan gemotiveerd door een 
ecologisch deskundige hiervan afgeweken worden.” 
Moet de deskundige hier bepalen dat het niet mogelijk is om te voldoen aan de 
voorgeschreven werkwijze?  

Waarom is dat door een ecologisch deskundige te constateren en niet door de 
beheerder of uitvoerder zelf? 
Antwoord 
Om zo de onafhankelijkheid te waarborgen en vanwege de benodigde expertise die 
noodzakelijk is voor het maken van afwegingen. 
 

Vraag 
Blz. 26  AOWW staat dat er 8 beheergroepen voor waterlopen zijn en op blz. 27 

staat  9. Wat is juist , nu uit de toelichting blijkt dat er 9 zijn. Is groep 9 geen 
beheergroep, nu er geen figuur of specificatie bij aangegeven is? 
Antwoord 
Er zijn totaal 9 beheergroepen. 
Beheergroep 9 betreft alle waterlopen die in onderhoud zijn bij het waterschap 

waarbij onderhoud wordt uitgevoerd op basis van maatwerk (bv maaifrequentie).  
 
 
PvdA 
Vraag 
De wegberm en het maaibeleid is niet benoemd in het onderhoudsplan. Is het een 
optie om dit ook op te nemen in dit onderhoudsplan?  

Antwoord 
Het AOWW gaat over onderhoud van waterschapsobjecten. Het waterschap heeft 
geen wegbermen in eigen beheer en onderhoud. Onderhoud aan onderhoudsstroken 
/ bermen staat beschreven in de ecologische werkprotocollen. Wij voeren directie op 
de maaibestekken van de gemeente, gemeente besteden zelf aan en bepalen ook 

onder welke voorwaarden. De ecologische werkprotocollen van het waterschap zijn 

niet van toepassing op de gemeentelijke bestekken, de gemeente heeft een eigen 
gedragscode van de VNG. 
 
Ongebouwd 
Vraag 
Door het eenzijdig niet maaien van een watergang kunnen aanliggende 
grondeigenaren een probleem krijgen met de afvoer van water van hun perceel dmv 

drainage die op de sloot uitkomt. De drainage wordt aangelegd met afvoergoten, 
Door het eenzijdig maaien wordt de afvoer via deze goten beperkt. Wordt hiermee 
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rekening gehouden bij het bepalen van welke watergangen in aanmerking komen 

voor het eenzijdig maaien?  
Dit probleem doet zich met name voor bij kleinere watergangen met een 
bodembreedte van minder dan 1 m. 
Antwoord 
Het openhouden van de drainage is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van 
de drainage, het sparen van de vegetatie zal niet leiden tot verstopte drainage.  
 

Vraag 
Wegen de mogelijke meerkosten van het onderhoud van onze waterlopen en 
waterkering wel op tegen de bijdrage die het gaat leveren aan het voldoen aan de 
kerntaken van het waterschap zoals KRW doelen? 
Antwoord 
Het gaat hier niet om de meerkosten, maar om de wettelijke verplichting om te 

voldoen aan de Wet natuurbescherming. Verwachting is dat de kosten neutraal 
zullen zijn daar er minder gemaaid zal worden, e.a. is afhankelijk van de 
marktomstandigheden.  
 
Natuurterreinen 

Vraag 
Er wordt in de adviesnota en achterliggende stukken geen melding gemaakt van het 

onderhouds- en beheerplan “Maaionderhoud van bermen en watergangen – kwaliteit 
en ecologie” dat Brabantse Delta opstelt in samenwerking met 14 West-Brabantse 
gemeenten en Staatsbosbeheer. Had het niet voor de hand gelegen gezien het 
nauwe verband met het voorstel dat hierover informatie was toegevoegd in de 
adviesnota en kan dit alsnog gebeuren? 
Antwoord 
 

Er is geen sprake van een gezamenlijk beheerplan, wel wordt een gezamenlijk 
maaibestek gemaakt, basis daartoe is het AOWW en de ecologische werkprotocollen 
en de gedragscode van de VNG, separaat zijn er wel onderhoudsafspraken gemaakt 
tussen de gemeenten voor uniformering. 
 
Vraag 

Vindt er een 0(=nul)meting plaats van de ecologische waarden en op welke wijze zal 
de monitoring van de ontwikkeling van de ecologische waarden door het aangepaste 

beheer plaatsvinden? 
Antwoord 
 
Er heeft geen nulmeting plaatsgevonden, het bijenlandschap West Brabant heeft een 
monitoringsplan opgesteld in samenwerking met de WUR en stichting EIS. 

 
Vraag 
De definitie Ecologisch deskundige stelt eisen aan zowel opleiding en 
praktijkervaring. Is deze koppeling een conditio sine  qua non of kan in 
voorkomende gevallen ook worden volstaan met de specifieke ecologische 
gebiedskennis die bij leden van KNNV, IVN e.d. aanwezig is? 
Antwoord 

 
 
Nee, wel maken onze ecologische deskundigen dankbaar gebruik van de ecologische 
kennis van derden zoals KNNV, IVN, particulieren en terreinbeherende organisaties. 
 

 

Vraag 
Blz. 3 ad 4: Hoe wordt gevolgd dat succesfactor 5 ‘Gebiedsgerichte samenwerking’ 
uit Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt behaald?  
Antwoord 
Het waterschap borgt de rapportage over de voortgang van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel in de bestaande P&C cyclus.  
 

Vraag 
Welke andere partners betreft het en hoe wordt bereikt dat deze ook zullen 
bijdragen aan de haalbaarheid?  
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Antwoord 

Andere partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn te vinden op de site van 
het Deltaplan: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/partners/  
Het commitment van Brabantse Delta richt zich op het eigen onderhoud, en op het 
onderhoud dat grondeigenaren uitvoeren (onderhoudsplichtigen). Dat zijn onder 
anderen agrariërs, particulieren, bedrijven en natuurterreinbeheerders. 
 
Vraag 

Hoe geeft Brabantse Delta aanwijzingen of richtlijnen voor ecologisch beheer door 
grondeigenaren of onderhoudsplichtigen?  
Antwoord 
Het waterschap is – net als iedereen in Nederland – verplicht om zich aan de Wet 
Natuurbescherming (WNB) te houden. Het waterschap heeft middels de landelijk 
vastgestelde Gedragscode en haar eigen AOWW een vertaling gemaakt van de Wet 

Natuurbescherming naar een werkbare en ecologisch verantwoorde wijze van 
onderhoud uitvoeren.  
Het AOWW geldt niet voor onderhoudsplichtigen, de Wet Natuurbescherming wel. 
Het waterschap voert de schouw uit op de watervoerende functie van het 
watersysteem. Handhaving van de Wet Natuurbescherming is de 

verantwoordelijkheid van de Provincie. In de praktijk wordt de WNB getoetst en 
gehandhaafd door de Omgevings Dienst Brabant Noord (ODBN) er vindt hierover 

periodiek afstemming plaats tussen waterschap en provincie. Het waterschap heeft 
nog wat stappen te zetten om ook in de schouwvoering oog te hebben voor de 
ecologie (zonder de verantwoordelijkheid van de provincie over te nemen). 
Onderhoudsplichtigen en schouwmeesters kunnen het AOWW wel ter inspiratie 
gebruiken. 
Het waterschap is voornemens om – ook vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel – 
in te zetten op communicatie met onderhoudsplichtigen en eigen schouwmeesters 

over ecologisch (maai) onderhoud. 
 
Partij voor de Dieren 
Vraag 
Op bladzijde 4 van de adviesnota valt te lezen: “Voor agrariërs kan het spannend 
zijn dat er meer vegetatie in de waterlopen blijft staan. In de praktijk blijkt nu soms 

al dat vegetatie die door het waterschap gespaard is (vanuit het AOWW 2009-2019) 
in het weekend door mensen uit het gebied toch wordt gemaaid. Er ligt dus ook een 

opgave voor communicatie en handhaving.” Over deze communicatie en handhaving 
valt weinig concreets terug te lezen in de geagendeerde stukken. Kunt u ons 
vertellen hoe men van plan is dit aan te pakken?  
Antwoord 
Het waterschap is voornemens om – ook vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel – 

in te zetten op communicatie met onderhoudsplichtigen en eigen schouwmeesters 
over ecologisch (maai) onderhoud  
 
 
Vraag 
Zitten er sancties op het zelf maaien (dus door mensen of bedrijven los van het 
waterschap) van deze waterlopen? 

Antwoord 
Handhaving van de Wet Natuurbescherming is de verantwoordelijkheid van de 
Provincie. In de praktijk wordt de WNB getoetst en gehandhaafd door de Omgevings 
Dienst Brabant Noord (ODBN) 
 

Vraag 

Op bladzijde 20 van het AOWW eindconcept staat: “Pachtcontracten actueel en in 
lijn met beheer- en onderhoudsplan (bijvoorbeeld 6-jarige pachtcontracten omzetten 
naar 1-jarige pachtcontracten).” Het is ons niet helemaal duidelijk wat hiermee 
bedoeld wordt en in welke situaties dit zou worden toegepast. Kunt u dit toelichten? 
Antwoord 
Doel is de vigerende pachtcontracten opgenomen voorwaarden af te stemmen op de  
Wet Natuurbescherming en weer in lijn zijn met actuele wet en regelgeving. 

 
Vraag 
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Op bladzijde 35 van het AOWW eindconcept lezen we: “Op lokaal niveau is wel 

incidenteel maatwerk benodigd, door bijvoorbeeld vaker te maaien. Hier gaat het 
om het afstemmen van het maaionderhoud op viswedstrijden.” Waarom prevaleert 
in deze gevallen het belang van zaken als viswedstrijden boven het belang van 
biodiversiteit?  
Antwoord 
Incidenteel maatwerk vindt plaats binnen de regels van de ecologische 
werkprotocollen; er is dus geen sprake van prevaleren boven.  

 
Vraag 
Is het woord ‘nodig’ hier wel terecht gekozen, moet dit niet ‘gewenst’ zijn? Wij lezen 
immers overal dat het streefbeeld leidend is en dat het belang met betrekking tot 
natuur/ecologie niet vrijblijvend is. 
Antwoord 

Om tot een gewenst streefbeeld te komen, kunnen maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Vraag 
Ook op bladzijde 35: “Wanneer plaagsoorten over een groter oppervlak voorkomen, 
is machinaal onderhoud soms gewenst.” Kan dit ook betrekking hebben op dieren, of 

enkel op planten? In het eerste geval; hoe ziet dit er uit, machinaal onderhoud 
vanwege ‘plaagdieren’? 

Antwoord 
Enkel op planten (o.a. akkerdistel en grote berenklauw), dus niet op dieren. 
 
 
Vraag 
Op bladzijde 43 van het AOWW eindconcept: “Door het toepassen van de PDCA 
cyclus leiden aanpassingen in het AOWW niet tot vaststelling van het AOWW door 

het AB en is een ter visie legging niet benodigd.” Dit is ons niet helemaal duidelijk. 
Wil dit zeggen dat de (toepassing van) de AOWW gewijzigd kan worden aan het eind 
van de tweejaarlijkse PDCA-cycli zonder dat het AB daarbij betrokken wordt? Graag 
toelichting. 
Antwoord 
Deze zin is tekstueel niet goed leesbaar, onze excuses daarvoor. Bedoeld wordt dat 

de PDCA cyclus steeds wordt doorlopen, om ervoor te zorgen dat de kaders, die in 
het AOWW beschreven staan op de juiste manier doorwerken naar de praktijk. Als er 

uit het doorlopen van de PDCA cyclus optimalisaties naar voren komen, worden deze 
doorgevoerd zolang ze passen binnen de kaders van het AOWW. Mocht er 
geconstateerd worden dat de bestuurlijk vastgestelde kaders niet werkbaar meer 
zijn, dan zal aanpassing daarvan via een bestuurlijk besluit verlopen.  
 

Vraag 
Een algemene vraag. Wij zijn behoorlijk onder de indruk van de complexiteit van het 
AOWW en de EWP´s. Wij kunnen ons voorstellen dat het een behoorlijke opgave 
voor de uitvoerende medewerkers is om dit goed uit te voeren. Wij vragen ons dan 
ook af op welke manieren het juist uitvoeren van dit plan en deze protocollen 
gegarandeerd wordt. Hoe wordt bijvoorbeeld scholing en controle/beoordeling 
aangepakt? 

Antwoord 
Zowel medewerkers van het waterschap als medewerkers van aannemers dienen 
voldoende geschoold te zijn t.a.v. de wet natuurbeheer, zoals ook opgenomen in de 
aanbesteding. Daarnaast worden toolboxmeetings georganiseerd waarbij middels 
professionele multimedia de aandacht op deze problematiek wordt belicht.  

 

Vraag 
Aanvullend op het vorige punt: wij gaan er vanuit dat extra scholing en controle 
nodig zullen zijn, en wij snappen niet goed hoe dit samen kan gaan met de 
mededeling dat er geen financiële consequenties aan het aangepaste AOWW zullen 
zitten (dit valt te lezen op pagina 4 van de adviesnota). Kunt u ons uitleggen hoe dit 
mogelijk is? 
Antwoord 

Ook zonder opstellen van het AOWW zouden medewerkers moeten voldoen aan de 
wet natuurbescherming door scholing. Voor opleiding van medewerkers is financiële 
ruimte opgenomen in de begroting 
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Vraag 
Wordt er bij maaiwerkzaamheden, en mogelijk ook andere werkzaamheden, eerst 
gezorgd dat het betreffende stuk vrij is van (zwerf)afval? Wij zien anders het gevaar 
dat afval door de werkzaamheden verder verspreid wordt. 
Antwoord 
In de onderhoudsbestekken zijn hier bestekposten voor opgenomen. 
 

Water Natuurlijk 
Vraag 
Hoe borgen we dat aannemers dit ook optimaal hanteren en volgen?  
Antwoord 
Middels voorschriften bij de aanbesteding waarin we de AOWW en de ecologische 
werkprotocollen van toepassing verklaren en gedurende de werkzaamheden 

steekproeven worden gedaan door ecologisch deskundige. 
 
Vraag 
Hoe borgen we de genoemde flexibiliteit, die zeker ook afhankelijk is van het weer 
(bijv. bij grote droogte misschien niet maaien, of later maaien?) 

Antwoord 
Flexibiliteit wordt vormgegeven middels het samenspel van directievoering door het 

waterschap en opdrachtnemer. 
 
Vraag 
N.a.v.:  Maaibeleid: 
Wat is het maaibeleid op dit moment voor watergangen en schouwpaden, taluds, 
bermen? Wij worden als WN-AB-leden aangesproken doordat ook bloemrijke bermen 
en watergangen worden gemaaid op dit moment terwijl de akkerranden (vanuit het 

akkerrandenbeheer) er nog bloeiend bijstaan.   
Antwoord 
Het maaibeleid staat verwoord in de diverse ecologische werkprotocollen, welke in 
overeenstemming zijn met de nieuwe wet natuurbescherming. 
 
Vraag 

Is er nu sprake van ecologische maaibeheer en wat is het toezicht hierop?  
Antwoord 

Er is zeker sprake van ecologisch maaibeheer door middel van 9 beheersgroepen. 
Het waterschap is – net als iedereen in Nederland – verplicht om zich aan de Wet 
Natuurbescherming te houden. Het waterschap heeft middels de landelijk 
vastgestelde Gedragscode en haar eigen AOWW een vertaling gemaakt van de Wet 
Natuurbescherming naar een werkbare en ecologisch verantwoorde wijze van 

onderhoud uitvoeren.  
Het AOWW geldt niet voor onderhoudsplichtigen, de Wet Natuurbescherming wel. 
Het waterschap voert de schouw uit op de watervoerende functie van het 
watersysteem. Handhaving van de Wet Natuurbescherming is de 
verantwoordelijkheid van de Provincie. In de praktijk wordt de WNB getoetst en 
gehandhaafd door de Omgevings Dienst Brabant Noord (ODBN) 
 

Vraag 
En wat is de norm met baggeren bij het maaien van sloten? Er  wordt veel diep 
gebaggerd, met verwijdering van alle planten, terwijl Br. Delta juist aan het inzetten 
is op verondieping en delen van onderwaterbegroeiing niet baggeren (houdt het 
water koeler en zuurstofrijker, schuilplaats voor fauna/biodiversiteit). 

Antwoord 

De norm voor baggeren is verwoord in het waterbodembeleidsplan, een bijlage van 
het AOWW. Ten aanzien van het bagger proces handelt het waterschap conform het 
in juni 2016 vastgestelde “Waterbodembeleidsplan” welke door de gezamenlijk 
waterschappen (waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en 
Waterschap De Dommel) is opgesteld. In de praktijk handelt het waterschap 
conform het “Ecologische Werk Protocol Baggeren en herprofileren van wateren 
WSBD”. De ecologische werkprotocollen geven invulling aan de “Gedragscode Wet 

natuurbescherming voor waterschappen” 
 
Ons Water/Waterbreed 
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Vraag 

Is het correct dat de aanbestedingen al lopende zijn?  
Antwoord 
Nee, de aanbesteding gaat na de vakantie van start. 
 
Vraag 
“In watergangen met een dichte (> 75% bedekking) draadalg- (flap), sterrenkroos-, 
waterpest-, hoornblad- of vergelijkbare vegetatie, kantelt de machinist na het 

‘ophalen’ de bak van de maaikorf direct boven het wateroppervlak voorzichtig naar 
achteren, zodat het schoonsel terug glijdt in het water. Vervolgens schept hij het in 
het water liggend schoonselpakket weer voorzichtig op. Met het toepassen van deze 
sparende techniek zullen dieren uit het schoonsel kunnen ontsnappen”. 
Onze informatie leert dat de maaibalk grote gaten heeft, waardoor vis en andere 
dieren sowieso terugvallen in het water. Wanneer de maaibalk moet worden 

geschud, beweegt ook de kraan op een manier die voor de fysieke gezondheid van 
de  machinist niet bevorderlijk is (ARBO).  
Is er overlegd met de buitenmedewerkers wat in dezen mogelijk en wenselijk is? 
Antwoord 
Het gaat hier enkel om stukken waar bepaalde specifieke beschermde soorten 

voorkomen. Deze methode wordt landelijk toegepast, waarbij rekening wordt 
gehouden met de vigerende wet en regelgeving t.a.v. ARBO en Milieu 

 
Vraag 
“Er worden bij voorkeur geen klepelmaaiers ingezet (al dan niet met een 
aanzuigende werking”.  
Wat wordt bedoeld met “bij voorkeur”? Hoe wordt dit geformuleerd in het bestek en 
de aanbesteding?“ 
Antwoord 

Omdat op voorhand deze methode van maaien niet kan worden uitgesloten i.v.m. 
het maaien exoten/verspreiden van de soorten. 
 
Vraag 
Met welke methode moet dan wel worden gemaaid? 
Antwoord 

Zie vorig antwoord 
 

Vraag 
Welke voor- en nadelen ziet de organisatie in klepelmaaien? 
Antwoord 
Voordeel van ecomaaier is het verkleinen van de massa, waardoor deze makkelijker 
te ruimen is en geen verspreiding van exoten bij direct opzuigen van. Nadeel van 

ecomaaier met afzuiging is dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit 
 
Vraag 
Heeft bovengenoemde een significant verschil in kosten? 
Antwoord 
Niet significant, kan zowel iets duurder als iets goedkoper zijn in relatie tot de 
gestelde doelen en de vigerende wet en regelgeving. 

 
4.1 
 

Begrotingswijziging 2020 Buiten Gewoon Doen 
PvdA 
Korte stemverklaring: 
 “De PvdA is akkoord met deze budgetair neutrale begrotingswijziging, als logische 

vervolgstap op de ingeslagen weg van verandering en vernieuwing van onze 

waterschapsorganisatie. Wij hebben vertrouwen in het proces. Nu komt het op 
uitvoering aan. Werk aan de winkel!” 
 

4.2 
 

Vaststelling projectplan Waterwet "EVZ boomkikker gemeente Alphen-
Chaam, fase IIIB"  
Fractie Bedrijven 
Vraag 

De gehele EVZ Boomkikker bestaat uit meerdere fasen waarbij nu het projectplan 
van fase IIIb voor ligt. Van belang is natuurlijk dat de EVZ goed aaneensluitend 
wordt uitgevoerd. Wanneer wordt fase IIIa, als wij het wel hebben onder de 
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verantwoordelijkheid van de gemeente Breda, uitgevoerd om zo een goede 

aansluiting te hebben op fase IIIb?  
Antwoord  
De EVZ waar het nu om gaat, ligt zuidelijk van de A58 en sluit aan op de EVZ 
noordelijk van de A58, waar gemeente Breda verantwoordelijk voor is. Gemeente 
Breda voert het project zelf uit en betrekt daarbij het waterschap. Een deel van de 
EVZ op Bredaas grondgebied is vrij recent ingericht; het desbetreffende projectplan 
is in januari 2019 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gronden voor het 

resterende deel zijn nog niet allemaal beschikbaar. Zodra de benodigde gronden 
beschikbaar zijn, wordt een inrichtingsplan gemaakt (projectplan Waterwet) om 
vervolgens ná besluitvorming uitgevoerd te worden. Omdat de grondverwerving op 
vrijwillige basis geschiedt, is het afgeven van een planning lastig.     
 
Fractie VVD 

Vraag 
Als er onverhoopt toch een financieringsprobleem ontstaat, wie draait daar dan voor 
op? 
Antwoord 
Op voorhand is niet aan te geven wie opdraait voor een financieringsprobleem. Dat 

wordt met name bepaald door de aard van het financieringsprobleem. Mocht een 
financieringsprobleem ontstaan dat direct te relateren is aan de EVZ-realisatie, dan 

komen die kosten voor rekening van beide partijen (waterschap en gemeente). 
 
Vraag 
In hoeverre worden hierdoor KRW-doelstellingen gerealiseerd?  
Antwoord 
Conform het waterbeheerplan wordt de EVZ-realisatie gezien als een onderdeel van 

het maatregelprogramma voor de Kaderrichtlijn Water. 

 
Vraag 
Welke doelstellingen?  
Antwoord 
Met de uitvoering van dit projectplan wordt deze EVZ op Chaams grondgebied 
volledig gerealiseerd en geven waterschap én gemeente invulling aan deze EVZ-

opgave. 

 
Vraag 
En in welke mate (concrete getallen)? 
Antwoord 
Met dit projectplan wordt 5½ ha EVZ ingericht. 

 
CDA 
Vraag 
Er wordt gesproken over 2 subsidieaanvragen, die gehonoreerd zijn. Welke 2 
subsidies/subsidienten betreffen deze? 
Antwoord 
Er zijn subsidies verstrekt vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en vanuit 

de provinciale regeling “Biodiversiteit en leefgebieden”; totaal ruim € 2½ miljoen.  
De verleende subsidies zijn bedoeld voor de hele EVZ, dus op grondgebied van alle 
drie de gemeenten.  
 
Water Natuurlijk 
Vraag 

Eén van de belangrijkste partners in dit gebied is natuurvereniging Mark en Leij. Zij 

zijn niet betrokken bij deze fase van het projectplan en dat is een gemiste kans. 
Vooral ook omdat daar enorme kennis zit over de beken en de flora, fauna en 
waterhuishouding hiervan. Kan Br. Delta dit contact herstellen? 
Antwoord 
Het contact met Mark en Leij over deze EVZ is hersteld. Het projectplan is ook 
beschikbaar gesteld. 

 
 

4.3 Vaststelling projectplan Wateroverlast maatregelen Zuid-Beveland  
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 Ongebouwd 

Vraag 
Bij dit project is een financieel te kort van € 58.000. Hoe wordt dit te kort 
gefinancierd.? Het financieringsoverzicht ontbreekt. 
Antwoord 
Het is onduidelijk waar het bedrag in de vraag van is afgeleid, en is het derhalve niet 
mogelijk deze vraag te beantwoorden. In de nota  ligt het vaststellen van het 
projectplan voor. Op basis hiervan wordt een bestekraming uitgewerkt, alvorens het 

werk aan te besteden. 
 
 

4.4 
 

Vaststelling projectplan Waterwet Kwelherstel in het Ulvenhoutse Bos  
CDA 
Behandelen. 

 
PvdA 
Vraag 
◦ “Voor de aanleg van het infiltratiebekken is ten oosten van Kraaijenberg en ten 
zuiden van de Kerkdreef 1,7 ha benodigd. Streven is deze grond in der minne aan te 

kopen.” Vraag: wat als blijkt dat een minnelijke verwerving niet mogelijk is en de 
eigenaar gaat voor de 'hoofdprijs' ?  

Antwoord 
Dan kan de provincie een onteigeningsprocedure starten. De bestemming van Het 
infiltratiebekken is geregeld via het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) en vandaar uit 
wordt deze procedure dan opgestart. Via het MER (MilieuEffect Rapportage)is 
onderbouwd waarom het infiltratiebekken op deze locatie noodzakelijk is voor dit 
project. 
 

Vraag 
◦ “Dit project staat niet op de projectenlijst van het waterschap, er is dus ook geen 
kredietvoorstel door het AB behandeld. De financiering van de uitvoering en nazorg 
gebeurt bijna geheel vanuit Natura 2000-herstelmaatregelen door provincie en Rijk.” 
Vraag: 'Bijna geheel' impliceert: niet volledig extern gefinancierd. Wat zijn al met al 
de (te verwachten) kosten voor het Waterschap, ook mbt het 'nazorg'-traject? 

Antwoord 
De inzet van de eigen uren voor dit project (advisering, begeleiding) zijn voor alle 

partners voor eigen rekening. Deze uren komen ten laste van de exploitatie 
en vallen onder de algemene post “Plannen van Derden”. Dit geldt ook voor de 
nazorg ten aanzien van de loketfunctie (het aanspreekpunt zijn) en de advisering 
over eventuele nazorg. 
 

Vraag 
 En hoe ver reikt in dit verband de 'nazorg' en in welke vorm(en)? 
Antwoord 
Het waterschap heeft de loketfunctie en is verantwoordelijk voor de monitoring. De 
behandeling van eventuele klachten en vraagstukken die te relateren zijn aan 
de hydrologische maatregelen uit dit projectplan Waterwet, vallen onder de 
nazorg van het waterschap. Zie bijlage 1 van de Nota van zienswijzen. In het kort 

komt het neer op het volgende: De eerste 5 jaar draagt de provincie de kosten. 
Daarna is tot 20 jaar na uitvoering van de werken indiening van een claim mogelijk. 
Bij toekenning overleggen provincie en waterschap over financiering. 
Tekst bijlage 1 
Nazorgperiode en schaderegelingen 

Provincie draagt de kosten van aanleg van de mitigerende maatregelen en de 

gekapitaliseerde afkoop van onderhoudskosten gedurende de eerste 10 jaar. 
Provincie draagt 100% van de financiële gevolgen van eventuele onvoorziene 
natschadeclaims en andere schadevergoedingen tot 5 jaar na oplevering en 
rechtstreeks samenhangende met de uitvoering van waterhuishoudkundige 
maatregelen van het plan ‘Kwelherstel Ulvenhoutse Bos’. Betrokkene kan zich 
daartoe wenden tot waterschap Brabantse Delta. Gedurende de nazorgperiode zal 
een ambtelijk team van deskundigen een claim, klacht of signaal van een 

betrokkene onderzoeken en een advies opstellen over vergoeding of aanvullende 
maatregelen. Een verzoek kan worden afgewezen, wanneer vijf jaren zijn verstreken 
na de dag waarop de schade zich heeft geopenbaard dan wel nadat de benadeelde 
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redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de schade. Het verzoek wordt in 

ieder geval afgewezen na verloop van twintig jaren na de schadeveroorzakende 
gebeurtenis. 
Er is dus gedurende twintig jaar na uitvoering van werkzaamheden omgeving 
betrokkenen een schadeloket open. Ook hiertoe kan betrokkene inzake eventuele 
(aanvullende) schadeverzoeken zich eveneens wenden tot het waterschap. Dan is de 
zogenoemde nadeelcompensatieregeling van toepassing. Een onafhankelijk team 
van externe deskundigen oordeelt over dergelijke schadeverzoeken en er zijn 

mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen een besluit. Inzake financiering van 
eventuele aanvullende schade treden provincie en waterschap in nader overleg. 
 
Water Natuurlijk 
Vraag 
In hoeverre werkt BD ook hierin mee aan het (provinciale) programma Vitale 

Bodem? 
Antwoord 
Het project geeft met natuurherstel impliciet invulling aan de doelen van het project 
Vitale Bodem, maar het waterschap neemt in het kader van dit project, Ulvenhoutse 
Bos, niet deel aan dit programma (wel via andere projecten).  

 
5 

 

NOTULEN EN BESLUITENLIJST 

Fractie Partij voor de Dieren 
Voorstel aanpassing pagina 11 notulen: 
Uit de notulen blijkt dat ik slecht te verstaan was afgelopen AB vergadering, 
bijgaand de tekst die ik uitgesproken heb, zodat dit aangepast kan worden. 
Voorzitter, 
Allereerst complimenten voor de ambtelijke organisatie en voor het nieuwe 
accountskantoor Baker Tilly, voor de heldere en overzichtelijke stukken en ook voor 

de wijze van totstandkoming in deze voor een ieder lastige en onzekere tijd. 
HELDER accountantsrapport. 
HELDERE jaarstukken. 
 
Maar niet HEERLIJK hetgeen er staat ten aanzien van de definitieve bijdrage voor de 
muskusrattenbestrijding. 

Ik zou verder nog van alles kunnen en willen melden; 
Over dat het resultaat minder negatief is dan verwacht, over de langdurige 

juridische procedures, over fuiken en het niet voldoen aan de Humane Trapping 
Standards maar dat doe ik niet. 
De fractie van de Partij voor de Dieren stemt in met de jaarstukken. 
EN voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de 
muskusrattenbestrijding. 

 
Zou dit aangepast c.q. aangevuld kunnen worden? Zie pag. 11 van de notulen. 
Antwoord 
De notulen worden op dit punt aangepast. 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Voorstel aanpassing pagina 10 notulen: 

Tekst in notulen: 
 
 
Ten slotte de BWB, er wordt gesproken over no cure, no pay bureaus. Is het niet tijd 
om een intelligente oplossing voor dit probleem te zoeken? Het woord intelligent 

wordt nu vaak gebruikt, maar daar zouden wij eigenlijk vanaf moeten, want wij 

lazen dat dit enorme kosten met zich meebrengt en dat komt allemaal ten laste van 
de belastingbetaler. 
Wijzigen in: 
Ten slotte de BWB, er wordt gesproken over no cure, no pay bureaus. Is het niet tijd 
om een intelligente oplossing voor dit probleem te zoeken? (Het woord intelligent 
wordt tegenwoordig vaak gebruikt). Daar (bedoeld: van die bureaus)  zouden wij 
eigenlijk vanaf moeten, want wij lazen dat dit enorme kosten met zich meebrengt en 

dat komt allemaal ten laste van de belastingbetaler. 
Antwoord 
De notulen worden op dit punt aangepast. 



 

Pagina 14 
 

 

Actie- en toezeggingenlijst  
De heer Verroen heeft tijdens het laatste AB het volgende gezegd: 
De heer Slenders: Voorzitter. Ik heb begrepen dat er ondertussen overleg is geweest 
met diverse fractievoorzitters, maar dat is niet met ons gedeeld op dat moment. Wij 
hadden echt veel vragen. Wij hebben uitgebreid overlegd en wij hebben de 
technische vragen pas gisteren kunnen bekijken. Wij waren ook bang dat fasen II en 
III min of meer gekoppeld zijn aan I, dus dat wilden wij zonder meer nog 

overleggen. Ik ben nu niet in de gelegenheid om met de rest van mijn fractie te 
overleggen, maar als ik de harde toezegging krijg dat dit een op zichzelf staand 
voorstel is en dat de andere fasen opnieuw in het algemeen bestuur komen, dan 
trekken wij het ordevoorstel in maar daar heb ik nog niet over kunnen overleggen 
met de rest van mijn fractie. Ik denk wel dat wij het ordevoorstel intrekken. Ik 
verzoek u daarom om een schorsing voor vijf minuten. 

De voorzitter: Ik schors de vergadering voor vijf minuten. De vergadering is 
heropend. 
De heer Slenders: Voorzitter. Als wij de toezegging kunnen krijgen dat fase II 
inderdaad terugkomt in het algemeen bestuur als zelfstandig punt, dan kunnen wij 
het ordevoorstel intrekken. 

De heer Verroen:” Ik heb in mijn inleidende woorden al gezegd dat fase II 
zeker net als fase I ter besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden. Die toezegging hebt u van mij.” 
De toezegging van de heer Verroen staat op gespannen voet met het vervaardigen 
van een projectplan. De fractie OnsWater/Waterbreed gaat ervan uit dat de 
mogelijkheid van Weimeren 2 in het AB zou worden besproken. Wanneer er een 
projectplan is, wordt het lastig een stap terug te doen. Derhalve de volgende 
vragen: 
Antwoord 

Weimeren is een deelgebied van het project Noordrand Midden. Aan dit project 
werken 3 partijen samen: waterschap, Staatsbosbeheer en provincie. De 
samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die in juni 2018 
ondertekend is. Voor Weimeren fase 2 hoeven derhalve geen aanvullende afspraken 
gemaakt te worden. Het feit dat er inmiddels een nieuw provinciebestuur is, doet 
daar niks aan af.  

 
Vraag 

Welke waterdoelen worden nagestreefd met Weimeren 2? 
Antwoord 
Weimeren fase 2 behelst -evenals Weimeren fase 1- hydrologisch herstel natte 
natuurparel. Dit is bovendien een KRW-opgave. Als mee koppelkans wordt nog 
bezien in hoeverre de waterberging in dit gebied vergroot kan worden. 

 
Vraag 
Is het AB reeds gekend in dit project, en zo ja: hoe en wanneer? 
Antwoord 
Ja, het AB is gekend in dit project. Het AB heeft vrij recent (december 2019) 
aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor dit project. In de desbetreffende 
adviesnota is de historie van het project geschetst. De eerste kredietaanvraag 

dateert van vóór 2010. 
 

100.2 
 

Mededeling voortgang uitvoering aanpak samenwerkingsagenda 
Vlaanderen (SAMEN grenzen overbruggen)  
Water Natuurlijk 

Vraag 

Mooie uitgebreide lijst met contacten en projecten. 
Is er ergens een orgaan of iemand die het overzicht bewaart en eventueel acties op 
elkaar kan afstemmen? Nu lijkt het alsof heel wat organisaties goed bezig zijn maar 
van elkaar niet weten wie waarmee bezig is. Misschien zijn sommige acties wel 
complementair. 
Antwoord 
Bij het proces waterbeleid en plannen wordt de regie gevoerd over de 

samenwerkingsactiviteiten van het waterschap met Vlaanderen. De Nederlandse 
werkgroep Buurlanden Maas bespreekt de diverse Vlaams-Nederlandse 
samenwerkingsacties en let hierbij op combinatiekansen. De Nederlandse 
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Maaspartners nemen deel aan het Vlaamse Bekkenbestuur Maas (en Bestuursgroep 

Maasbekken Noord) en houden zo zicht op actuele ontwikkelingen aan Vlaamse 
zijde. Hier wordt ook de voortgang besproken van de samenwerkingsacties die zijn 
opgenomen in het Vlaamse stroomgebiedbeheerplan.  
Tenslotte worden operationele waterbeheerkwesties besproken in de 
grenswateroverleg-werkgroepen (GoW’s), voor Brabantse Delta is dat de GoW 
Molenbeek-Mark.  
 

Vraag 
Er is aan Vlaamse kant belangstelling om: “bv. actie C2 en B8 rond 
grondwateronttrekkingen in het beekdal van het Merkske  (natte natuurparel 
Nederland en speerpuntgebied Vlaanderen) beter op elkaar af te stemmen. Om ook 
in Vlaanderen een  onttrekkingsverbod in een zone van +/- 500 meter uit de rivier 
(cfr. Noord-Brabant)/natte natuurparel te hanteren”.  

Aanvulling vanuit Vlaamse kant op de opsomming: 
Er is een ook nog een actie in wording maar nog niet vermeld: Leaderproject voor 
het Merkske (ingediend door Boerenbond) vergelijkbaar met D1 maar dan specifiek 
voor het Merkske. Het ingediend voorstel: 'Water kan vastgehouden worden onder 
het maaiveld en geborgen worden in de grachten langs de agrarische percelen, dmv 

stuwtjen, klassieke drainage om te bouwen tot peilgestuurde drainage, verhogen 
koolstof in bodem,.... Landbouwers nemen hierbij zelf stuwpeil beheer in handen.' 

Wat kan BD hiermee doen?  
Antwoord 
Vlaamse en Nederlandse partners kunnen voorstellen en ideeën voor samenwerking 
rondom ’t Merkske inbrengen in het gebiedsproces van het Integraal Waterproject 
Merkske. Dat geldt dus ook voor de Vlaamse partner waarvan u aangeeft dat die 
belangstelling heeft om (Vlaamse en Nederlandse) grondwateronttrekkingen in het 
beekdal van het Merkske beter op elkaar af te stemmen. Zoals in de mededeling is 

opgenomen heeft de provincie Antwerpen het waterschap gevraagd om nadere 
afstemming ten aanzien captaties-onttrekkingen van oppervlaktewater. Ten aanzien 
van het voorstel voor een Vlaams Leaderproject heeft de Boerenbond ons op 19 mei 
2020 geïnformeerd dat zij het initiatief heeft teruggetrokken door te weinig animo 
van beoogde Vlaamse partners. Dit heeft te maken met de voorgestelde timing en 
het gegeven dat er in het gebied ook al een optimalisatie van de waterhuishouding 

wordt gerealiseerd via de ruilverkaveling Zondereigen.  
 

Vraag 
Wat gemist wordt is het verondiepen van de grachten aan Vlaamse kant en 
aanleggen van  oeverstroken, zeker in het beekdal van het Merkske, ten zuiden van 
de gemeenteweg Hal.. ..  én wat niet goed valt is als het stuwpeilbeheer alleen 
wordt overgelaten aan de landbouwers. Dit zou iets voor de waterbeheerder(s) 

moeten zijn, in overleg met partners. 
Antwoord 
Uw vraag gaat over een actie waarover in het gebiedsproces Integraal Waterproject 
Merkske wordt gesproken. Aan dat overleg neemt ook het waterschap deel, net als 
de Vlaamse waterbeheerders. 
 
 

 
Ter bespreking voorgedragen agendapunten 
 
agendapunt onderwerp  fractie 
4.1 Begrotingswijziging 2020 Buiten Gewoon Doen 

 

: Water Natuurlijk 

4.2 Vaststelling projectplan Waterwet "EVZ 
boomkikker gemeente Alphen-Chaam, fase IIIB" 
 

: Natuurterreinen 

4.4 Vaststelling projectplan Waterwet Kwelherstel in 
het Ulvenhoutse Bos 
 

: CDA, Natuurterreinen, 
Water Natuurlijk 

100.1 Managementletter : Ons 

Water/Waterbreed 
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100.3 Schriftelijke vragen van de fractie Water 

Natuurlijk, Natuurterreinen, PvdD en PvdA 
'Maatregelen tegen de droogte' 

: PvdA, 

Natuurterreinen, Partij 
voor de Dieren, Water 
Natuurlijk 

    
 
Openstaande vraag uit AB 20 mei 2020 
 

Route anticiperend besluiten 
De voorzitter: Toch nog even, want anders ontstaat hier een misverstand. Afgelopen week hebben 
wij een aantal voorstellen aan alle fracties voorgelegd en als er geen bezwaar was, dan hebben wij 
dat een anticiperend besluit genoemd. Dat wordt nu formeel bekrachtigd, en er is dus over dit 
specifieke voorstel – dat is ook bij een aantal andere het geval – gelet op de urgentie van corona 
dat wij niet bij elkaar konden komen en niet konden vergaderen, zijn de voorstellen voorgelegd. 

Wij hebben pas de handtekening gezet nadat wij van alle fracties een go hebben gekregen en 
daarna heeft dat plaatsgevonden. Die procedure hebben wij samen met de fracties gemaakt. Als je 
dan nu zegt, het is een feit, dan is het inderdaad een feit, maar het is wel van tevoren gedeeld met 
het algemeen bestuur. In de specifieke coronasituatie kom je niet bij elkaar, maar wij hebben dat 
weloverwogen gedaan. Voordat wij de handtekening gezet hebben, is het langs het algemeen 

bestuur geweest maar daar hebben wij niet een vergadering over gehad. Dat doen wij later en dit 
is daar het moment voor. Ik kan mij voorstellen dat het niet het goede gevoel oproept, maar ik 

moet wel even de route schetsen. 
 
(…) 
De voorzitter: Wij zullen terugkomen op hoe deze route geweest is. 
 
Antwoord 
Op het moment dat het coronavirus uitbrak en fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, is op 25 

maart 2020 overleg geweest met de fractievoorzitters. Omdat op dat moment de mogelijkheid van 
digitaal vergaderen wettelijk nog niet was toegestaan, is met de fractievoorzitters gesproken over 
de continuïteit van de AB-besluitvorming: wat te doen met besluiten die geen uitstel dulden (door 
bijvoorbeeld wettelijke termijnen of dat het waterschap een financieel risico/nadeel zou lopen). 
Afgesproken werd met de fractievoorzitters dat zgn. anticiperend besluiten mogelijk zou moeten 
zijn: vooruitlopend op formele AB-besluitvorming zou het besluit toch mogen worden uitgevoerd. 

In de eerstkomende mogelijkheid dat het AB zou kunnen vergaderen, zouden de besluiten alsnog 
formeel worden bekrachtigd. 

Op 25 maart 2020 werden twee nota’s aan de fractievoorzitters voorgelegd voor anticiperend 
besluiten: 

1. Technische actualisaties Kaderrichtlijn Water; 
2. Anticiperende grondaankoop ten behoeve van EVZ-opgave. 

De fractievoorzitters spraken af in de week na 25 maart 2020 hierover te reageren. Men wilde zo 

nodig met de fractie kunnen overleggen. In de week die volgde gaven alle fractievoorzitters hun 
akkoord aan deze twee anticiperende besluiten. Vanuit de fracties Water Natuurlijk en de Partij 
voor de Dieren werd voor wat betreft de Technische actualisaties Kaderrichtlijn Water daar nog een 
stemverklaring aan toegevoegd. 
Conform de afspraak zijn beide besluiten formeel voorgelegd aan het algemeen bestuur (data 
noemen???) 
 

   


