
 
 
Breda, 12 maart 2020 
 
Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren 
Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende bevers. 
 
Geacht bestuur, 
 

1. Wij zouden allereerst graag opheldering willen over het volgende: met 

betrekking tot de tekst in de begroting 2020 of een afschotvergunning voor 

bevers, hebben wij ook geluiden gehoord dat hier eigenlijk ‘beverratten’ had 

moeten staan. Werd er in de begroting 2020 gedoeld op een afschotvergunning 

voor bevers, of voor beverratten? Indien u verdere toelichting kunt geven om de 

verwarring weg te nemen, vernemen wij dit graag. 

2. Wat was destijds de aanleiding om de tekst over een afschotvergunning voor 

bevers (of beverratten) op te nemen in de begroting 2020? 

 
In een recente uitzending van Terug in het Wild1 zien we Jack Rombouts van waterschap Brabantse 
Delta bij een gapend gat staan dat gegraven is door een bever. Kort daarna wordt er door een 
boswachter gezegd: “Er zijn voorbeelden in het land van Bevers die graven in winterdijken. Dus de 
dijken die, ook met het hoge water  in het winterseizoen bescherming moeten bieden voor de vele 
mensen die erachter wonen en alle andere functies die het landschap daarachter kent. En als bevers 
of andere knaagdieren, graafdieren daar schade aanrichten. Brengt dat risico's met zich mee. En dat 
is een van de redenen dat er in het oosten van het land gekozen is voor maatregelen. 
Bevermagement speelt daar op dit moment. Ja, daar hoort in dit geval ... eeeh, ook ...... 
doodschieten bij.” 

3. Ons waterschap ligt niet in ‘het oosten van het land’. Waarom is er dan toch voor 

gekozen om als waterschap Brabantse Delta aan deze uitzending mee te werken? 

Is waterschap Brabantse Delta hier specifiek voor benaderd, of heeft het zelf 

initiatief genomen om in deze context mee te werken aan een stuk over bevers? 

 
Op 11 maart wist BN deStem ons te vertellen dat waterschap Brabantse Delta zich inmiddels wel 
degelijk uitspreekt voor de mogelijkheid tot afschot van bevers: “(…) dat zou in uitzonderlijke 
situaties ook het doden van een bever kunnen zijn.”2. 

4. Aan welke eisen moet een situatie volgens u voldoen om te kwalificeren als een 

uitzonderlijke situatie waarin een bever gedood moet kunnen worden? 

5. Hoeveel bevers zouden er in de afgelopen 12 maanden in aanmerking zijn 

gekomen om gedood te worden, op basis van de hierboven gedefinieerde eisen? 

                                                 
1 https://www.npostart.nl/terug-in-het-wild/16-02-2020/BV_101397868 vanaf ongeveer 33 minuten. 
2 https://www.bndestem.nl/oosterhout/br-br-waterschap-brabantse-delta-dringt-aan-op-maatregelen-bevers-

desnoods-afschieten-br-br-br~adb165ca/ 
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In dit zelfde artikel valt ook te lezen: “Waterschap Brabantse Delta dringt bij de provincie aan op 
verdergaande maatregelen. Een uiterste maatregel is het afschieten van de beesten, zoals nu al in 
Limburg gebeurt.” 
De fractie Partij voor de Dieren heeft al enkele malen gevraagd wat ons waterschap nu precies met 
de provincie bespreekt omtrent bevers, maar heeft daar variaties op het volgende antwoord op 
teruggekregen: “Ter verduidelijking van het beverprotocol zijn er op dit moment gesprekken met de 
provincie, de waterschappen en Rijkswaterstaat over het opstellen van een provinciaal 
beverbeleid.”3 Dat schept ons inziens een heel ander beeld dan een waterschap dat actief aandringt 
op verdergaande maatregelen en mogelijkheid tot afschot van bevers. 

6. U heeft, zoals hierboven te lezen valt, tot dusver niet aangegeven dat waterschap 

Brabantse Delta actief pleit voor de mogelijkheid om bevers af te schieten. In uw 

reactie op het krantenartikel4 wordt hier ook niet op ingegaan. Is het zo dat 

waterschap Brabantse Delta in gesprekken over het provinciale beleid pleit voor 

verdergaande maatregelen met betrekking tot bevers? Daarnaast, is het zo dat 

waterschap Brabantse Delta in gesprekken over het provinciale beleid pleit voor 

de mogelijkheid tot afschot van bevers? Indien het antwoord op een of beide van 

deze vragen ‘ja’ is: Waarom hebt u uw algemeen bestuur in reactie op vragen 

erover, niet duidelijk en compleet hierover geïnformeerd? Waarom moet het 

algemeen bestuur dit via de krant vernemen? 

In het artikel valt ook te lezen dat er nog geen vergunning is aangevraagd om tot bejaging over te 
gaan, dit wordt in de reactie van het waterschap op het artikel ook nog eens bevestigd. 

7. Hoe ziet het Dagelijks Bestuur de invloed van de huidige discussie binnen het 

Algemeen Bestuur over (afschot van) bevers op de reputatie van waterschap 

Brabantse Delta? 

8. Is het Dagelijks Bestuur het met de Partij voor de Dieren eens dat als het 

waterschap zelf aangeeft op dit moment geen reden én geen mogelijkheden te 

zien om bevers te doden, het beter is om media-optredens te vermijden die de 

indruk kunnen wekken dat de mogelijkheid om bevers af te schieten waterschap 

Brabantse Delta goed uit zou komen? Zo nee, waarom niet? 

9. Is het Dagelijks Bestuur het met de Partij voor de Dieren eens dat als het 

waterschap zelf aangeeft op dit moment geen reden én geen mogelijkheden te 

zien om bevers te doden, de tekstpassage opgenomen in de begroting  2020 ‘en 

afschotvergunning aanvragen’, beter niet opgenomen had kunnen worden? Zo 

nee, waarom niet? 

 

 
Wij vernemen graag uw reactie. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Cynthia Pallandt 

Ellen Putman 

 

Partij voor de Dieren 

                                                 
3 Antwoord op art. 60 vragen ‘De oprukkende bever’, dd. 21 januari 2020. 
4 https://www.brabantsedelta.nl/waterschap-brabantse-delta-schiet-geen-bevers-af-en-heeft-ook-geen-plannen-

om-dat-te-doen 
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