
Jaarverslag 2019 

 

1. Leden 
Eind 2019 waren er in de regio Brabant 177 personen lid van Water Natuurlijk. In het 
gebied van Aa en Maas 51 leden, in Brabantse Delta 54 leden en in De Dommel 62 
leden. 
In 2019 is er 1 algemene ledenvergadering in Brabant gehouden (op 17 december) in 
het Natuurmuseum in Tilburg. 
 

2. Bestuur 
Het werk van het regiobestuur is gestructureerd door het instellen van drie 
portefeuilles. De portefeuille Voorlichting, PR en campagne is opgepakt door Ernest 
de Groot. Plonie van Campen gaat ledenwerving en binding doen. Voor vorming en 
opleiding is naar een nieuw bestuurslid gezocht. Dat is helaas niet gelukt. Femke 
Dingemans, directeur BMF, is gekozen als nieuw bestuurslid. Zij volgde Celsuk Akinsi 
op. 
 
Eind 2018 bestond het bestuur van WN uit: 
-Jac Hendriks, voorzitter 
-Etiënne Schoenmakers, Brabants Particulier Grondbezit, penningmeester  
-Björn Schutz, Sportvisserij 
-Jan Baan, Brabants landschap  
-Femke Dingemans, BMF 
-Plonie van Campen, ledenwerving en -binding 
-Ernest de Groot, communicatie en campagne 
 
Het bestuur heeft 4 keer vergaderd in 2019. Op 5 februari in het Natuurmuseum, op 
10 juli en 18 september in de Kleine Aarde te Boxtel en op 17 december in het 
Natuurmuseum voorafgaand aan de ALV.  
 
De fractievoorzitters zijn agenda-lid, adviserend lid van het regiobestuur. Zij wonen 
een deel van de bestuursvergaderingen bij en brengen zaken in die spelen in hun 
waterschap. Bij waterschap De Dommel volgde Corinne Aerdts Mado Ruijs op als 
duo-fractievoorzitter na de vorming van het DB. Maarten Dewachter bleef de andere 
helft van het duo. Waterschap Brabantse Delta werd vertegenwoordigd door Wieke 
Bonthuis en Waterschap Aa en Maas door Suzanne de Zoeten. 
 
Het bestuur heeft eind 2019 afscheid genomen van Frans Swinkels als ambtelijk 
secretaris. Het contract met BMF over zijn inzet liep af op 1 april. In overleg met BMF 
heeft het bestuur besloten om de secretariaatswerkzaamheden in het vervolg anders 
in te vullen. 
 
De website van Water Natuurlijk Brabant werd verzorgd door Manon van der 
Boogaard. 
 
 

3. Verkiezingen 2019 
Er is in de drie waterschappen uitgebreid campagne gevoerd op straat, op 
verkiezingsbijeenkomsten, via veldexcursies en op Social Media. Daarbij werden 
posters, flyers en filmpjes ingezet en autostickers, bierviltjes, advertenties en free 



publicity in lokale bladen. Het campagnemateriaal werd deels betrokken van Water 
Natuurlijk landelijk en deels werd het zelf geproduceerd door de teams. In elk 
waterschap was hiervoor een budget beschikbaar van € 3000,- van Water Natuurlijk 
landelijk, dat grotendeels werd gebruikt. Er is veel aandacht besteed aan het tot 
stand komen van goede stellingen op de Stemwijzer. 
 
De uitkomsten van de verkiezingen op 20 maart zijn door Ernest de Groot 
geanalyseerd en gepresenteerd op de ALV, voorzien van adviezen voor de volgende 
verkiezingen. De opkomst was 46 tot 49% (landelijk 51%). Landelijk bleef WN de 
grootste partij met 85 zetels. Bij elk van de 3 Brabantse waterschappen waren 23 
zetels inzet van de stembusstrijd. Bij Aa en Maas zijn 7, bij De Dommel 8 en bij 
Brabantse Delta 2 zetels door Water Natuurlijk veroverd. In totaal een winst van 2 
zetels. Bij Aa en Maas en bij De Dommel levert Water Natuurlijk een bestuurder in het 
DB.  
 

4. Inhoudelijke thema’s 
Het jaar 2019 werd evenals vorig jaar gekenmerkt door een zomer met een grote 
droogte. Dit was aanleiding om op de ALV van december uitgebreid aandacht te 
besteden aan dit thema. Jac Hendriks liet zien welk soort maatregelen de 
waterschappen nemen om water beter vast te houden in samenwerking met 
gemeenten, bedrijven en particulieren. De provincie doet mee aan subsidieregelingen 
zoals Schoolpleinen van de toekomst. Roelof Stuurman van Deltares gaf in zijn 
presentatie een uitgebreide toelichting op de uitkomsten van de studie van Royal 
Haskoning DHV en Deltares van 2017 “Draagkracht grondwater Noord-Brabant”. In 
opdracht van de  terreinbeherende organisaties in Brabant doet hij nu aanvullend 
onderzoek naar de waterbehoefte van de natuur. Die is in het eerste rapport niet 
gekwantificeerd (in tegensteling tot die van drinkwaterwinning, industriewater en 
beregening). Hij liet de eerste uitkomsten zien. De rapportage wordt half februari 
opgeleverd. 
 

5. Hoogtepunten in de Waterschappen 
 
Aa en Maas 

• Bij de waterschapsverkiezingen 2019 kwam Aa en Maas als grootste fractie uit de 
bus. We hebben nu maar liefst 7 zetels in het AB. 

• Tijdens de eerste drie maanden van het jaar is 10-15 cm boven het vastgestelde 
stuwpeil gestuwd om de grondwatervoorrraad zoveel mogelijk aan te vullen. 

• Voor het project Meanderende Maas is een heel (water) natuurlijk 
voorkeursalternatief gekozen met veel ruimte voor de rivier en de natuur. Foto 1. 

• De realisatie van vele km EVZ langs de Hertogswetering is vertraagd vanwege de 
PFAS discussie en deze EVZ wordt nu deels los van het baggerwerk opgepakt. 

• Op 4 april zijn we gestart met het project EVZ/vismigratie Peelkanaal en op 6 
september werd het project feestelijk opgeleverd bij dit monumentale defensie-
kanaal.  

• De aanpak voor de twee natte natuurparels Wijboschbroek en Sang en Goorkens 
is integraal doorgestart nu de subsidie voor grondverwerving op 85% gezet is. 

• De EVZ Koningsvliet (2,5 km) is dit jaar gerealiseerd tussen het Haarsteegse Wiel 
en de provinciale weg (natuurgebied de Hooibroeken).  

• In 2019 is de eerste vislift binnen waterschap Aa en Maas geplaatst (en de 
tweede vislift van Nederland) en wel bij Vorstenbosch.  

• In samenwerking met Das en Boom is een zwangere dassenfamilie met succes 
verhuisd vanuit een primaire waterkering naar een kunstburcht nabij Eindhoven. 



 

 

Zie: www.meanderendemaas.nl  

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). 

 
 
Dommel 
a) Vanaf januari is met een gemotiveerd campagneteam plus ambassadeurs de 

verkiezingscampagne voorbereid. Jan-maart was een zeer intensieve periode met 
activiteiten, excursies, lezingen, groot aantal publicaties in lokale bladen, 
berichten en filmpjes op sociale media, activeren van jonge kiezers, flyeren 
versus ‘biervilten’. Alle leden op de kieslijst (van 50 p) hebben zich hiervoor 
ingezet, een héle prestatie!.  
Prettig en nuttig was de campagne-bijeenkomst in februari met leden van de 
Kieslijst in het waterschapsgebouw waarbij de hoofdlijnen van de ‘5G-
boodschappen’ zijn besproken. De Brabantbrede campagne-aftrap was nuttig om 



‘erin te komen’. Goed gewerkt heeft ook het verkiezingsdebat met alle fracties in 
Eindhoven vlak voor de verkiezing, georganiseerd door Trefpunt Groen 
Eindhoven.  

 
b) De verkiezingen leverde een prachtige uitslag op met 2 zetels winst tot een fractie 

van 8 zetels in het Algemeen Bestuur (de allergrootste fractie van alle 
waterschappen!). Dat schepte ook een grote verantwoordelijkheid. Het proces van 
coalitie-vorming startte direct en leidde tot de installatie van het nieuwe Dagelijks 
Bestuur op 9 mei met Water Natuurlijk -Mado Ruys- en VVD en fracties 
Ongebouwd (ZLTO) en Natuurterreinen. En de nieuwe Watergraaf van De 
Dommel is toen beëdigd.  
 
In mei is het Algemeen Bestuur op een 2-daagse gegaan georganiseerd door het 
waterschap. Een goede gelegenheid tot kennismaking met iedereen door oa. 
excursies naar de rioolwaterzuivering en het N2000-herstelproject van de Groote 
Beerze.  
 

c) Ook in het DB is direct geïnvesteerd in teamvorming en met elkaar samenwerken 
om daadwerkelijk een collegiaal bestuur te kunnen zijn. 
Met het campagneteam is de campagne geëvalueerd met een gezellige 
wandeling in Goirle. 
Binnen de fractie is besproken hoe te gaan samenwerken en zijn rollen taken voor 
het AB-werk en in commissies verdeeld.  
 

d) In de zomer zijn we opnieuw met droogte en een neerslag- en grondwater-tekort 
geconfronteerd terwijl de peilen nog niet hersteld waren van de droogte van 2018. 
Het waterschap heeft noodmaatregelen getroffen bij twee beeksystemen door 
deze kunstmatig met grondwater te voeden. De schade van droogte op de natuur 
en het huidige beleid met grondwateronttrekkingen is een urgent zorgpunt dat met 
verschillende instanties wordt besproken. Tevens hebben we als waterschap veel 
te maken met de rechtelijke uitspraak over de PAS en het nieuwe beleid tav 
PFAS-stoffen in het milieu.  
 

e) Op 5 oktober hebben we werk gemaakt van het inschakelen van de leden op de 
lijst die niet gekozen zijn. In het Natuurmuseum in Tilburg heeft de fractie ’s 
morgens met 8 leden besproken hoe zij kunnen meehelpen om een visie te 
ontwikkelen op bepaalde onderwerpen aan de hand van de strategische agenda 
van het waterschap. De leden hebben ingetekend op een of meer strategische 
onderwerpen en een fractielid is tot trekker benoemd van elk onderwerp. De 
groep met het onderwerp Biodiversiteit heeft zijn eerste advies opgeleverd en dat 
heeft tot (art. 58) vragen geleid in het waterschap. In de middag hebben we onder 
leiding van Lucy Bathgate een excursie gemaakt naar het nieuwe Spoorpark in 
Tilburg, waar waterelementen een belangrijke plaats hebben. 
 

 
 
 
 


