
 
 
Breda, 2 januari 2020 
 
Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren 
Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende paragraaf ‘De oprukkende bever’ uit het 
kerstcadeau dat het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta ontving, namelijk het boek 
‘Met andere ogen, natuur in de baronie’ van Riet Pijnappels & Hans van Engen (daterende van 
november 2019). 
 
Geacht bestuur, 
 
Dankbaar namen wij op 18 december 2019 het prachtige boek ‘Met andere ogen, natuur in de 
baronie’ in ontvangst. De natuurpracht die hierin te zien is, maakt dit een kerstcadeau naar ons hart. 
Echter, een specifiek stuk uit het boek wekte onze verbazing. Op pagina 109 staat een paragraaf met 
de titel ‘De oprukkende bever’. Naar aanleiding van een aantal passages hieruit stellen wij u vragen. 
 
“De bever is een zogeheten ‘wenssoort’. Dat betekent dat hij (bijna) overal welkom is. Bij veel 
natuurbeheerders gaat de vlag uit als er een beverburcht wordt ontdekt.” 

1. Is de bever volgens u op dit moment welkom in waterschap Brabantse Delta? Gelieve uw 

antwoord toe te lichten. 

2. Doet waterschap Brabantse Delta op dit moment moeite om de bever aan te trekken of te 

faciliteren om zich binnen het waterschap te vestigen? Heeft het waterschap dit in het 

verleden gedaan? 

 

“Uiteindelijk werden in de periode 1988-1991 in totaal 42 bevers los gelaten in de Biesbosch. De 
dieren werden door Staatsbosbeheer uit Oost-Duitsland gehaald. Veel bevers overleefden de 
verhuizing niet, maar na een moeizame start groeide de populatie weer. Al in 1993 werd het 
experiment als succesvol beschouwd. Ook op andere plekken in ons land werd de bever uitgezet.” 

3. In de notulen van de AB-vergadering op 4 december 2019 valt de volgende uitspraak van 

mevrouw Franssen terug te lezen: “U stelt terecht dat de bever een beschermde diersoort is 

die hier toevallig terecht is gekomen”. 

Hoe valt dit te rijmen met bovenstaand stuk geschiedenis? Is het dagelijks bestuur werkelijk 

van mening dat de bever niets meer is dan een beschermde diersoort die hier toevallig is 

beland? 

 
“In West-Brabant wordt de oprukkende bever nauwlettend in de gaten gehouden door het 
waterschap Brabantse Delta. De waterbeheerders zien er op toe dat hij geen gangen gaat graven in 
dijken en waterkeringen. (…) Maar vooralsnog wordt het populaire knaagdier geen strobreed in de 
weg gelegd. In de Vierde Bergboezem, Aa of Weerijs en het Markdal kan hij volgens de beheerders 
weinig schade aanrichten. Zijn komst wordt dan ook vooral gezien als een verrijking van onze 
natuur.” 

4. In de AB-vergadering van 4 december 2019 zei mevrouw Franssen daarnaast: “De bever 

vormt een bedreiging voor de kwaliteit van de keringen en dijken, want door graverijen 



kunnen de dijken instabiel worden en niet meer goed functioneren.” Kunt u voorbeelden 

noemen van zulke gevallen binnen ons waterschap? Waar speelden deze zich af? 

5. Bent u het eens met de uitspraak dat de bever in de Vierde Bergboezem, Aa of Weerijs en 

het Markdal weinig schade aan kan richten? Kunt u dit toelichten? 

6. In het boek wordt het beeld geschetst van een waterschap dat eventuele schade die 

aangericht zou kunnen worden door de bever succesvol voorkomt/mitigeert, waardoor de 

bever geen probleem vormt en welkom is. Hoe verklaart u in dit licht dat er, een kleine 

maand nadat dit boek (getuige de datum onder het voorwoord, namelijk november 2019) 

werd gepubliceerd, een begroting van ons waterschap werd aangenomen met daarin een 

tekst over de aanvraag van een afschotvergunning voor bevers? 

 
Ten slotte, in het boek staat het volgende stuk over bevers in Limburg: “Ook klagen boeren over 
wateroverlast door de bouw van dammen. Het Limburgse waterschap heeft zelfs al ontheffing 
gekregen om ‘probleembevers’ te doden. 

7. Is er bij waterschap Brabantse Delta geklaagd over waterlast bij boeren door bevers? Graag 

ontvangen wij een overzicht van zulke klachten, als deze er zijn. 

8. Welke invloed hebben klachten over wateroverlast bij boeren door bevers op het beleid van 

waterschap Brabantse Delta omtrent bevers? 

9. Zijn er bij waterschap Brabantse Delta concrete plannen om ontheffing aan te vragen om 

bevers te kunnen doden? 

10. Heeft u overleg met de provincie Noord Brabant en/of andere waterschappen aangaande het 

beverprotocol? Zo ja, wat staat heeft er op de agenda van 2019 en wat zijn de 

bespreekpunten voor 2020? 

11. Bent u voorbereidingen, al dan niet in samenspraak met de provincie Noord Brabant en de 

andere waterschappen, aan het treffen voor een wijziging van het beverprotocol? Zo ja, 

welke wijzigingen zijn dit? 

 
Onze fractie wil bij dezen aangeven de houding van dit waterschap tegenover mogelijke afschot van 
bevers sterk af te keuren en in strijd te vinden met zowel de algemene opinie als de opinie van 
natuurbeheerders en ecologen over bevers. Wij roepen het dagelijks bestuur bij dezen informeel op 
om deze houding nogmaals te heroverwegen. Gelieve daarin de volgende overweging, uit het boek 
dat het waterschap cadeau gaf aan haar bestuurders, mee te nemen: 
 
“De bever wordt gerekend tot de ‘landschapsvormende’ soorten. Knagend, etend en bouwend maakt 
hij nieuwe leefgebieden. Hij velt bomen en zorgt zo voor open plekken, die aantrekkelijk zijn voor 
planten, bloemen, libellen, vlinders en amfibieën. Je zou kunnen zeggen dat hij het onderhoud van 
rivieroevers voor zijn rekening neemt. De bever speelt bovendien een grote rol in de 
waterhuishouding. Met dammen houdt hij water tegen en helpt hij een handje mee om 
wateroverlast in natte tijden te voorkomen.” 
 

Wij vernemen graag uw reactie. 
 

Met diervriendelijke groet, 

 

Cynthia Pallandt 

Ellen Putman 

 

Partij voor de Dieren 



 


