
 
 
Breda, 9 juni 2020 
 
Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren 
Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende droogteproblematiek en berichtgeving 
hierover. 
 
Geacht bestuur, 
 
Allereerst heeft onze fractie een aantal vragen die reeds mondeling gesteld zijn tijdens de 
Voorbereidingscommissie Watersystemen op 13 december 2019, bij de bespreking van de droogte 
evaluatie 2019. Deze zijn toen niet allemaal beantwoord, daarom zullen wij ze bij dezen opnieuw 
stellen. 

1. Bestaat er inmiddels een plan met concrete acties en tijdslijnen dat ingezet kan worden 

wanneer droogte zich dreigt voor te doen? Zo ja, wilt u dit met ons delen? Zo nee, waarom 

bestaat dit (nog) niet? 

2. Op pagina 13 van de droogte evaluatie 2019 staan een aantal vragen en antwoorden tussen 

waterschap en beheerders van natuurterreinen. Er wordt aan de beheerders gevraagd welke 

maatregelen er gepland staan om de natuur in de toekomst bestendig te houden. Deze vraag 

wordt door de terreinbeheerders teruggeketst naar het waterschap. Hoe kijkt ons 

waterschap hier tegenaan? Welke taken liggen bij het waterschap en welke taken liggen bij 

terreinbeheerders? Weten de terreinbeheerders wat er van hen verwacht wordt en kunnen 

wij hen daar meer in faciliteren? 

3. De volgende vragen gaan over vissterfte, vanaf pagina 27 van de droogte evaluatie 2019.  

a. Citaat: “Beluchters hebben een erg lokaal en beperkt effect. Toch kiest het 

waterschap er soms voor deze wel te plaatsen vanuit imago oogpunt.” Deze 

evaluatie is al even geleden opgesteld, kunt u ons vertellen of het waterschap nog 

steeds beluchters plaatst vanuit imago oogpunt?  

b. Bovengenoemde opmerking wekt daarnaast de indruk dat het waterschap inferieure 

maatregelen doorvoert om de indruk te wekken dat er iets wordt gedaan tegen 

vissterfte. Kunt u toelichten waarom er voor deze aanpak wordt gekozen, en hoe 

deze aansluit bij de transparante overheid die het waterschap wil zijn? 

c. In de tekst komt verder naar voren dat er op dit moment niet echt maatregelen te 

nemen zijn die vissen beschermen tegen een verstikkingsdood als gevolg van 

droogte. Hier lijkt in te worden berust en vervolgens wordt er ingezet op het 

opruimen van dode vissen om stank te voorkomen. Daar heeft de dode vis echter 

niet zoveel meer aan. Zijn er, ook vanuit ervaring bij andere waterschappen, 

maatregelen bekend die genomen kunnen worden om vissterfte te voorkomen? 

Indien dit niet het geval is, bent u bereid hier verder onderzoek naar te doen? Zo 

nee, waarom niet? 



d. Op pagina 29 staat dat er afgelopen zomer (2019) een duidelijk 

handelingsperspectief was bij vragen over vissterfte. Kunt u ons vertellen welk 

handelingsperspectief dat is, en welk antwoord er op zulke vragen wordt gegeven? 

4. Op bladzijde 30 staan een paar strips die gestuurd zijn naar gemeenten om tips te geven over 

preventie van blauwalg. Dat dit initiatief is genomen, draagt de Partij voor de Dieren 

uiteraard een warm hart toe. Wat echter opvalt, is de toon van de aanbevelingen. 1. RUIM 

POEP OP. (Daar is geen ruimte voor interpretatie, dat is een duidelijke instructie). 2. Voer 

GEEN eenden/ganzen. (Dus geen enkele. Gewoon niet doen). 3. Gebruik minder aas. (Dat is 

géén duidelijke/absolute instructie.) Waarom wordt er niet hier net zo stellig gezegd dat er 

géén aas gebruikt dient te worden? En waarom wordt het beestje niet gewoon bij de naam 

genoemd: “Hengel niet” of “Vang geen vissen”? Het wekt de indruk dat hengelaars ontzien 

worden in de maatregelen tegen blauwalg. Wij horen graag van u waarom dit zo is. 

 
De volgende vragen zijn naar aanleiding van uw antwoorden op de set vragen die onze fractie samen 
met Water Natuurlijk, PvdA en Natuurterreinen heeft gesteld over droogte op 28-04-2020. 

5. U geeft aan dat stimuleren van minder verbruik drinkwater een taak is van 

drinkwaterbedrijven. Kan het waterschap daar desalniettemin toch een rol in spelen qua 

voorlichting of lobbyen hiervoor bij drinkwaterbedrijven?  

Onze mening hierover: het waterschap heeft expertise en verantwoordelijkheid op het vlak 

van voldoende water, en daarnaast maakt het de burger niet uit wie de boodschap uitdraagt. 

6. In de cijfers is te zien dat de onttrokken hoeveelheid grondwater in 2018 (droog jaar) veel 

hoger was dan jaren ervoor, wellicht zet die trend nu door. Ziet u mogelijkheid om deze 

grondwateronttrekking meer aan banden te leggen? Wij denken aan maatregelen als 

maximale hoeveelheden instellen, of meer gebieden vergunningplichting maken. 

7. In gevallen van illegale grondwateronttrekking probeert het waterschap als eerste om deze 

te legaliseren. Waarom wordt dit gedaan? Is het Dagelijks Bestuur met de Partij voor de 

Dieren van mening dat het in tijden van droogte allereerst belangrijk is om de hoeveelheid 

grondwater die onttrokken wordt te beperken, en mensen daarnaast te ontmoedigen ook 

illegaal grondwater te gaan onttrekken? Bent u bereid hier harder tegenop te treden? Zo 

nee, waarom niet? 

8. U  gaf aan in antwoord op onze vragen: “We kunnen niet specifiek aangeven hoe vaak en 

wanneer grondwater wordt opgepompt. De onttrekker bepaalt zelf wanneer en hoe vaak 

grondwater onttrokken wordt. Het waterschap legt hiervoor normaal gesproken geen 

beperkingen op.” De Partij voor de Dieren is van mening dat de afgelopen jaren hebben 

aangetoond dat droogte onze nieuwe realiteit is, en het dus onvoldoende is om pas in te 

grijpen wanneer droogte zich (weer) aandient. Is het mogelijk om wél grenzen te stellen aan 

grondwateronttrekking die te allen tijde gelden? Graag uw toelichting hierop. 

 
Een kleine speurtocht op Google1 geeft het beeld dat wij zelf al hadden omtrent het maaien van gras 
in tijden van droogte: dit is onverstandig. Het gras houdt minder vocht vast en is minder bestand 
tegen droogte, wat bovendien slecht is voor biodiversiteit. 

9. Wordt er bij het maaien van gras op onze gronden en rondom onze watergangen rekening 

gehouden met de droogte? Wordt er bijvoorbeeld minder gemaaid of wordt gepland maaien 

uitgesteld? 

                                                 
1 https://www.google.com/search?q=maaien+droogte&rlz=1C1GCEA_enNL842NL842 
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We zagen dat er eind mei door de dijkgraaf een ontheffing is verleend op het verbod om grondwater 
te onttrekken voor het beregenen van grasland in de invloedgebieden Natura 2000 Brabantse Wal/ 
Markiezaat2. Dat dit ten tijde van ernstige droogte gebeurt en dan ook nog in een Natura 2000 
gebied, is lastig uit te leggen. 

10. Wat was de reden voor het verlenen van deze ontheffing?  

11. Onder welke omstandigheden kan dit in de toekomst opnieuw gebeuren?  

 
Wij vernemen graag uw reactie. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Cynthia Pallandt 

Ellen Putman 

 

Partij voor de Dieren 

 

                                                 
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-5623.html 
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