
Brabantse Delta  
a) 2019 Verkiezingsjaar: tussen januari en eind maart is met een stevig 

campagneteam  gewerkt aan de opmaat voor de verkiezingen. Kandidaten uit de 
top 12 hebben zich actief ingezet om in de regio activiteiten te organiseren. Dit 
resulteerde in een mooie aftrap bij een Lokale bierbrouwer, in een Brabant-brede 
aftrap met De Dommel, in 3 klimaat-natuurcafés, een energiecafé, diverse 
excursies door relevante natuurgebieden, flink aantal lezingen door de 
lijsttrekker, film met verwelkoming 1000e WN-lid, ‘biervilten met carnaval’ en 
een lijsttrekkersdebat bij Avans. 
Van de 40 kandidaten, afkomstig uit alle gemeenten van het waterschapsgebied, 
hebben velen zich ingezet  voor het plakken en verspreiden van posters. Door 
diverse afdelingen van GroenLinks en D66 is hier ook actief op ingezet en is er 
ook geflyerd op stations en in wijken. Soms met inzet van de lijsttrekker, of een 
kandidaat uit de top 12. Ook de  sociale media zijn zeer actief ingezet.  
 
De verkiezingen hadden als resultaat dat WN 2 zetels in het algemeen bestuur 
kreeg.  Daarnaast zijn er 2 fractie-ondersteuners gekozen. Uit de top 12 is een 
brede groep van actieve en deskundige WN-ers overgebleven die zich het hele 
jaar door op verschillende manieren heeft ingezet. Daarmee wordt ook kennis en 
kunde breed gedeeld en tegelijk gewerkt aan  een steviger afdeling. 
De nieuwe fractie heeft zich flink geweerd in de onderhandelingen voor het 
Bestuursakkoord. Punten die hier zijn ingebracht en overgenomen:  
- Steviger inzetten op waterkwaliteit (KRW);  
- Extra inspanningen t.b.v. klimaatadaptatie; tandje extra. 
- Werk maken van biodiversiteit; Deltaplan biodiversiteit onderteken; 
- Duurzaamheid:  in 2025 energieneutraal en actieve partner bij RES/REKS. 
-  
Op 24 april 2019 is dit akkoord unaniem vastgesteld.  
 

b) Speerpunten in de vorm van moties en schriftelijke vragen 
 

Schriftelijke vragen (art. 60): 
- Toegankelijkheid schouwpaden: i.r.t. recreatie openstellen schouwpaden. 

(jan. ‘19) 
- Consequenties PAS-uitspraak i.r.t. gevolgen voor Natura2000, KRW, 

Ecologische Verbindingszones etc. en bespreken zonering natuur – 
landbouw. (juni ’19) 

- Droogteproblematiek onderschat-‘Natuur is de klos’; ‘droogte-overleg’ uit 
2018 continueren; ook voor natuurorganisaties inzetten op voldoende water;  
grondwater-onttrekking drinkwaterbedrijven terugdringen; zeker niet 
uitbreiden. (aug. ‘19) 

o Met raadsleden GroenLinks en D66 ook in gemeente Breda dit thema 
geagendeerd en besproken in de raad. 

- Megastal naast ’t Merkske, grensrivier:  in Vlaanderen regelmatig megastal-
problematiek i.r.t. merkwaardige vergunningverleningen. Pal naast meest 
waardevolle KRW-water uit heel Brabant en Vlaanderen.  

o Met statenfractie GroenLinks vragen gesteld over adviesrecht 
provincie in Vlaamse zaken en het actief inzetten hiervan. Resultaat: 
inzet gedeputeerde op harmonisering afspraken stikstof, KRW, e.a. 
NL en Vlaanderen.  (nov. ’19) 

Moties: 



- Agroforestry-pilot starten in beekdalen: overgenomen. 
- Biodiversiteit in beheer verwerken en deltaplan ondertekenen: overgenomen. 
- Blauwalg: actiever optreden en meer inzet op communicatie: overgenomen. 
- Geen vergunning beverafschot; ingetrokken. Wel resultaat: Dagelijks bestuur 

vraagt voorlopig geen vergunning aan. 
 
c) Contacten met natuurpartners en achterban 

Wij zetten ons daar zeer actief voor in en zijn aanwezig bij alle 
informatieavonden in gemeenten over waterschapsallerlei.  Aanpak 
dijkversterkingen is majeur thema. WN volgt scherp de participatieaanpak hierbij 
(speerpunt voor de fractie), die regelmatig veel beter kan. 
Ook contacten met natuurorganisaties zijn talrijk. Zo nu en dan hebben we een 
gezamenlijke activiteit (natuurwerkdag), wandelingen. Vaker hebben we overleg, 
waarbij Natuurplein Baronie een belangrijke spil is op gemeentelijk niveau en de 
TBO’s op regio-niveau. WN onderhoudt zeer actieve relaties met natuurpartners 
uit Vlaanderen (Natuurpunt, VMM, Agentschap Natuur en Bos). De 
gezamenlijke jaarlijkse Klimaat-Natuurwandeling in ’t Merkske is daar een 
resultaat van (gestart in sept. ’19). 

 

 


