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Geacht College, 

 

Wij hebben met veel belangstelling kennis genomen van het ontwerp Regionaal Water- en 

Bodem Programma 2022-2027 (RWP) van de provincie Noord-Brabant. Daarin geeft u aan 

op welke manier u de komende jaren gaat werken aan voldoende, schoon en veilig water, 

vitale bodem en klimaatadaptatie.  

U typeert die aanpak op blz. 61 treffend met de term ‘Brabantse handtekening’: samen en 

van onderop. Dat is ook de wijze waarop wij de samenwerking in de afgelopen periode 

hebben ervaren, onder meer in het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG) en via 

bilaterale consultaties. Daarvoor willen wij onze waardering uitspreken. Die waardering 

geldt ook voor het feit dat u het thema ‘bodem’, anders dan andere provincies, als term 

hebt opgenomen in de titel van het RWP. Daarmee benadrukt u dat de bodem, naast water, 

een cruciale component is om te komen tot een toekomstbestendig en veerkrachtig water- 

en bodemsysteem.  

 

De basis van het RWP bestaat uit zeven handelingsprincipes en zes integrale lijnen.  

Dat leidt tot vijf thema’s van doelen met bijbehorende beleidsopgaven. Op een aantal 

daarvan willen wij onze zienswijze kenbaar maken.  

Vooraf willen wij stellen dat droogte een algemeen maatschappelijk probleem is.  

Dat betekent dat er inzet wordt gevraagd aan iedereen: overheden, ondernemingen, 

wetenschap en burgers. Die focus wordt nog gemist, bijvoorbeeld als het gaat om de 

majeure aanpak van het behoud van zoet rivierwater dat nu nog veel te veel in zee stroomt 

(zoete deltawateren, het gat van Rotterdam). Wat dat betreft kan wellicht lering getrokken 

worden uit de aanpak van de energietransitie.  

 

Vitale bodem 

U constateert een afname van de bodemkwaliteit in landbouwgebieden en ook een 

achteruitgang van bos- en natuurbodems. Om de kwaliteit van de landbouwbodem te 

vergroten zijn wij enkele jaren geleden het programma BodemUP gestart, samen met u. 

Inmiddels nemen ruim 550 Brabantse agrariërs hieraan deel. In de BBG wordt gesproken 

over het uitbreiden van het aantal deelnemers tot circa 1750 in 2027. Via bedrijfsspecifieke 

bodemcoaching wordt de agrariër begeleid om de chemische, biologische en fysische 

bodemkwaliteit te verbeteren. Dat dient een integraal doel: het verhoogt de agrarische 
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productie, het vermindert de emissie van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater en 

het vergroot het watervasthoudend vermogen van grond. Dat geeft de grondgebruiker 

handelingsperspectief om te werken aan toekomstbestendig ondernemerschap. 

Wij waarderen uw inzet in dit programma en wij zien uit naar de verdere uitbouw daarvan, 

samen met andere relevante partners. Die waardering betreft ook de aanpak zoals 

genoemd op pagina 47, waaronder de introductie van het Bedrijfsbodem- en waterplan 

(BBWP).  

 

Voldoende water 

Wij delen uw mening ‘dat de huidige inrichting van het watersysteem niet meer volstaat om 

blijvend aan de waterbehoefte van landbouw en natuur te kunnen voldoen’ (blz. 23). 

Terecht zegt u dat daarvoor niet alleen het systeem in het landelijk, maar ook in het 

stedelijk gebied moet worden ingericht op het vasthouden van water. 

Wij vinden met u dat het vasthouden van elke druppel water en het infiltreren daarvan 

waar deze valt, een belangrijk principe moet zijn. Tegelijkertijd willen we verder gaan. 

Want allerlei waterconserverende maatregelen zullen niet voorkomen dat er toch nog veel 

water in de beek komt. Wij pleiten er daarom voor om dit water weer terug te brengen naar 

de flanken en hogere koppen, zodat het daar kan worden toegevoegd aan het grondwater. 

Het moge duidelijk zijn dat wij daarbij niet alleen denken aan het agrarisch gebied; dat 

geldt ook voor water uit stedelijk- of natuurgebied dat kwalitatief geschikt is voor hoger 

gelegen agrarisch- of natuurgebied. 

Daarnaast pleiten we voor het optimaliseren van de inlaat van water via de grote rivieren. 

Niet alleen via het Limburgs/Brabantse kanalenstelsel, maar ook via het Vlaamse. Wij 

vragen u daarom om hiervoor uw invloed uit te oefenen bij Rijkswaterstaat en de Vlaamse 

waterbeheerders. 

 

Ons doel: afname beregeningsbehoefte 

Verdere optimalisatie van het waterbeheer zal leiden tot een betere vochtvoorziening van 

gewassen. Daarnaast vragen wij uw blijvende aandacht voor het stimuleren van technieken 

als het vasthouden van water in buizensystemen onder het maaiveld waarbij het water in 

drogere periodes weer beschikbaar komt voor het gewas, ondergronds beregenen via 

subirrigatie en het infiltreren van schoon dakwater in de (diepere) ondergrond.  

Door bovengenoemde water- en bodemmaatregelen zal de behoefte aan aanvullende 

watervoorziening verminderen. Voor agrariërs heeft dit verreweg de voorkeur want 

beregenen, druppelbevloeiing en andere watervoorzieningstechnieken zijn duur en 

arbeidsintensief.  

Dat neemt niet weg dat het absoluut noodzakelijk is dat beregening mogelijk blijft als 

laatste redmiddel, als andere vormen van watertoevoer en -conservering geen soelaas 

meer bieden. In tijden van droogte kan het wel of niet kunnen beregenen het verschil 

maken tussen wel of niet hebben van een oogst. Dus wel of niet een inkomen.  

Beregenen als absoluut noodzakelijk sluitstuk van de watervoorziening is daarmee een 

realiteit voor een toekomstbestendige agrarische bedrijfsvoering.  
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Handelingsperspectief noodzakelijk 

In de afgelopen jaren hebben veel agrariërs, vaak samen met de waterbeheerders, al 

enorme stappen gezet in het vasthouden van water. In de laatste winterperiode ging het 

Brabant-breed om ongeveer 480 mln. m³ water; meer dan enig andere sector. Voor 

beregening onttrekt de agrarische sector in een gemiddeld jaar zo’n 50 mln. m³; in de 

afgelopen drie extreem droge jaren zo’n 90 mln. m³. Dat is dus maar 10 à 20% van dat 

wat onze sector toevoegt aan het watersysteem. 

Wij denken dat de waterbalans nog verder in positieve richting kan doorslaan, want het 

water opnemend vermogen van de Brabantse landbouwbodems is veel groter dan tot nu 

toe is benut. Als we er samen met de waterbeheerders in zouden slagen om nog eens 10% 

water extra vast te houden, hebben we provinciebreed al het verschil in beregenings-

behoefte tussen een extreem droog jaar en een gemiddeld jaar afgedekt. Anders gezegd: 

het potentieel van de agrarische sector aan de pluszijde is véél groter dan dat aan de 

minzijde bespaard kan worden door minder beregening.  

 

Om agrariërs te laten investeren in duurzaam bodembeheer, waterconservering, acceptatie 

van hogere waterpeilen, waterhergebruik en zuinige watervoorzieningstechnieken is het 

essentieel dat zij daarvoor worden beloond. Dat leidt tot nog meer wateraanvulling en tot 

een verlaging van de beregeningbehoefte. Daarmee wordt de boer nog meer dan nu al het 

geval is een deel van de oplossing. 

Helaas moeten wij constateren dat de stimulans tot oplossingsgericht handelen geheel 

ontbreekt in de zones rondom Natura2000-gebieden en Natte Natuurparels. Hoe veel de 

individuele grondgebruiker ook investeert en accepteert: hij blijft te maken houden met het 

verouderde starre beregeningsbeleid. Daarmee worden zijn ondernemerskwaliteiten op 

geen enkele manier uitgedaagd noch beloond. Wij vinden dit een principieel onjuiste 

benadering. Wij vragen u daarom om uw invloed aan te wenden om dit contraproductieve 

beleid te wijzigen tot een aanpak waarin goed gedrag wèl beloond wordt. Wij zien daarvoor 

mogelijkheden in uw rol als bevoegd gezag in het kader van natuurwetgeving. 

Wij hopen dat het BBWP kan bijdragen aan concreet handelingsperspectief van individuele 

agrariërs.  

 

Overigens waarderen wij het dat u de opdracht tot waterbesparing evenwichtig verdeelt: 

landbouw, industrie, drinkwatersector en daarmee ook de burger als eindgebruiker. Een 

dergelijke brede aanpak leidt eerder tot draagvlak bij de onderscheiden sectoren. Wij 

hadden overigens verwacht dat een deel van de opgave ook bij natuur zou worden gelegd, 

gelet op de besprekingen in de BBG.  

Ook onderschrijven wij uw constatering dat de voorraad diep grondwater alleen maar 

vergroot kan worden in samenwerking met Limburg, Duitsland en België, waar de 

intrekgebieden liggen van het water in de diepere ondergrond. Wij vinden het niet 

evenwichtig dat, als deze aanpak vooralsnog niet genoeg soelaas zou bieden, partijen in 

Brabant extra zware beperkingen krijgen opgelegd.  
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Functie en watersysteem 

Om de KRW-doelen in verdroogde natuurgebieden te behalen vindt u aanpassing van het 

grondgebruik in zones buiten de natuurgebieden nodig (blz. 28). Hiertoe wordt in de 

Omgevingsverordening de functieaanduiding ‘water voor de zone groenblauwe waarden’ 

opgenomen. Ook in andere passages van het RWP schrijft u dat het waterpeil structureel 

omhoog moet, ook waar dat voor de huidige agrarische functie niet gewenst is. 

Merkwaardig is dat u dit niet schrijft voor andere functies, zoals het stedelijk gebied, 

bedrijventerreinen en infrastructuur. Daarmee legt u aan de agrarische sector een grotere 

opgave op dan aan andere sectoren.  

Dat is niet evenwichtig. Het leidt tot onrust en boosheid bij onze achterban, die zich 

begrijpelijk bedreigd voelt in zijn vermogen- en inkomensvoorziening. U lijkt daarbij ook de 

maatschappelijke opdracht van agrariërs uit het oog te verliezen: gezond voedsel en 

aantrekkelijke siergewassen. 

Wij pleiten er daarom voor dat u meer evenwicht brengt in de beleidsopgave. Voor de 

agrarische sector vragen wij dat u concreet maakt hoe de grondgebruiker daadwerkelijk 

geholpen wordt in de beoogde transitie. Herverkaveling, grondruil, het toevoegen van 

gronden met beperkingen aan andere agrarische bedrijven etc. kunnen daarbij 

oplossingsrichtingen zijn. Als het gaat om ecosysteemdiensten (waaronder wij ook 

verhoogd waterpeil verstaan) moet het zo zijn dat de beloning daarvoor aanmerkelijk hoger 

is dan alleen maar een vergoeding van gederfde inkomsten (blz. 61). Afspraken moeten 

voorts langjarig en toekomstbestendig zijn. Tenslotte is het goed om te onderkennen dat dit 

soort afspraken niet bij iedere agrariër passen, omdat het kan zijn dat deze te weinig 

aansluiten bij zijn visie op ondernemerschap.  

Overigens onderschrijven wij nadrukkelijk uw uitgangspunt dat vrijwilligheid het 

uitgangspunt is, via ‘verleiden en stimuleren’ (blz. 61). 

 

Risico wateroverlast neemt toe 

Met passages waarin staat dat de grondwaterstand structureel omhoog moet, ontstaat de 

indruk dat het RWP grotendeels is geschreven vanuit de optiek van het vrij afwaterende 

gebied. In het overgangsgebied (de ‘Naad van Brabant, blz. 10), waar nu al regelmatig 

sprake is van wateroverlast, en in het bemalen gebied leiden deze teksten bij onze 

achterban tot veel onrust en onbegrip.  

Er is wetenschappelijke consensus over dat klimaatverandering niet alleen leidt tot hogere 

temperaturen en meer droogte, maar ook tot meer risico op extreme buien. Ervaringen in 

de afgelopen decennia hebben geleerd tot welke enorme schade dit kan leiden, zowel in het 

bemalen gebied (het meest recent in 2014 en 2015) als in het vrij afwaterende gebied (in 

2016). Wij vinden dat klimaatadaptatie niet tot gevolg mag hebben dat de afvoer van 

overtollig neerslagwater, met ernstige schade als resultaat, wordt belemmerd. Daarnaast is 

de noodzaak om de grondwaterstand structureel te verhogen in het bemalen gebied veel 

minder groot dan in het vrij afwaterende gebied. Allereerst omdat hier peilregulering 

gemakkelijker kan plaatsvinden. Bovendien is de bewerkbaarheid van kleigronden gebaat 

met een zekere drooglegging.  

Wij pleiten er voor om dit onderscheid nadrukkelijker in het RWP op te nemen. 
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Ten slotte 

De provincie Noord-Brabant en de agrarische sector kennen een lange geschiedenis van 

samenwerking, die in de afgelopen periode nieuw elan heeft gekregen. 

Voor een deel gebeurt dit door het beleid zodanig te ontwikkelen dat dit kan rekenen op 

draagvlak bij onze achterban. Voor een ander deel gebeurt dat door gezamenlijke 

uitvoering op het terrein van waterconservering, waterkwaliteit en bodem. Nieuwe 

mogelijkheden dienen zich aan onder de koepel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.  

Wij vertrouwen er op dat we de vruchtbare samenwerking in de toekomst voortzetten en 

intensiveren, om te komen tot een toekomstbestendig Noord-Brabant.  

Wij zijn er van overtuigd dat boeren en tuinders daarin een essentiële en onvervangbare 

bijdrage kunnen leveren.   

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om onze reactie nader mondeling toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Adrie Bossers, 

Gewestelijk portefeuillehouder water en bodem Bestuur ZLTO 

 


