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Bij boven aangehaalde brief stelt u ons op grond van artikel 60 RvO algemeen bestuur vragen over de 
onjuiste berichtgeving in de regionale krant over beverafschot door Waterschap Brabantse Delta. Wij 
hebben uw brief besproken in onze vergadering van 31 maart 2020 en besloten u als volgt te antwoorden. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij veel vragen gekregen over de bever en het vermeende voornemen van het 
waterschap om te willen overgaan tot afschot van de bever. Het dagelijks bestuur wil nogmaals herhalen 

dat wij niet voornemens waren en niet voornemens zijn om bevers af te schieten. Wij betreuren het dat in 
de media opnieuw de indruk ontstaat dat wij toch zouden willen overgaan tot het afschieten van bevers. 
Wij herhalen: dat zijn wij niet van plan. Het dagelijks bestuur zou het op prijs stellen als u ook als AB lid 
het standpunt van het waterschap in deze actief wil helpen uitdragen. Het helpt dan niet als leden van het 

AB in een interview of anderszins aankondigen hierover vragen te gaan stellen aan het DB waarop u het 
antwoord al kent uit eerdere beantwoordingen. Ook u draagt op die manier bij aan onduidelijkheid over 

het standpunt van dit waterschap  
 
Hoe kan het gebeuren dat Brabantse Delta zulke uiteenlopende berichten de wereld in helpt? 
Antwoord 
Op 18 februari heeft BN/De Stem aan het team Communicatie gevraagd om een interview af te nemen 
met vier leerlingen van het Dongemondcollege in Geertruidenberg. Die leerlingen hebben in opdracht van 
het waterschap met veel waardering een proef bedacht om met een warmtebeeldcamera bevers in hun 

burchten op te sporen. 
Zoals ook staat aangegeven in de reactie die aan alle AB-leden is verstuurd via Spraakwater en de 
weekmail heeft  een medewerker van het waterschap, die bij die opdracht was betrokken en inhoudelijk 
deskundig is op het gebied van het waterbeheer, telefonisch een toelichting gegeven aan de journalist op 
die opdracht. Vooraf aan het telefonisch interview is de medewerker bijgepraat over de gevoeligheden 
rondom dit onderwerp. Hij is in het interview ook bevraagd over de betekenis van de bever voor het 
waterbeheer. Die toelichting komt overeen met hetgeen inhoudelijk in het artikel staat. De kop boven het 

artikel, die is geschreven door de redactie, vat niet de kern samen van het artikel en het beleid over het 
werk van het waterschap in relatie tot de bever. 
 
2. Is het waterschap het met ons eens dat dit voor verwarring zorgt? 
Antwoord 
Ja. 

 
3. Mogen wij ervanuit gaan dat afschot, of het aanvragen van een afschotvergunning niet aan de orde is? 
Zo ja nogmaals bevestigen, zo nee wat is dan het beleid? 
Antwoord 
Waterschap Brabantse Delta schiet geen bevers af en heeft ook geen plannen om dat te doen. Het 
officiële standpunt van het waterschap staat verwoord in de brief van 21 januari 2020 aan de Partij voor 
de Dieren. Deze brief is ook in het algemeen bestuur behandeld. 

 

https://www.brabantsedelta.nl/mgd/files/2020-01-02-pvdd-oprukkende-bever-dbreactie.pdf
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Over uw verzoek om dit bericht te rectificeren in de krant waarin de betreffende artikelen zijn verschenen, 

merken wij op dat wij direct na het verschijnen van de artikelen als actieve reactie een bericht op onze 
website hebben geplaatst op en voorts alle AB-leden hebben bericht. En waar nodig blijven we deze 
actieve reactie ook uitdragen. Wij gaan geen rectificatie vragen bij de krant. BN/De Stem heeft haar eigen 
verantwoordelijkheid en wij scharen de titel van het artikel dan ook onder de noemer van journalistieke 

vrijheid. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw brief en ons antwoord daarop 
worden geagendeerd als ingekomen stuk voor de vergadering van het algemeen bestuur van 22 april 
2020 en op de website van het waterschap gezet. 
 
 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur, 
De dijkgraaf De secretaris-directeur 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

 
 
dr. A.F.M. Meuleman 

 
 


