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Overzicht separaat uitgevoerde thematische evaluaties
In het kader van de ‘Tussenevaluatie Beleidskader Provinciaal Milieu- en Waterplan
2016-2021’ is voor een aantal onderwerpen ook een diepte-evaluatie uitgevoerd.
Deze diepe-evaluaties zijn in vergelijking met de door Kwink-Panteia opgeleverde
rapporten sterk inhoudelijk gericht op de voortgang en mogelijke knel- en
verbeterpunten die bij dat onderwerp spelen.
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Voor elk van de beleidsonderwerpen zijn separate rapportages opgeleverd. Deze
zijn verderop digitaal ontsloten. Door op de titel te klikken wordt u naar het rapport
geleid. Het gaat hier om de volgende beleidsonderwerpen:
1. Beregeningsbeleid
In opdracht van de waterschappen en met betrokkenheid van de provincie heeft
Esplanada Advies een evaluatie van het Brabantse beregeningsbeleid uitgevoerd.
Deze evaluatie heeft aanbevelingen opgeleverd ten aanzien van:
 Meer sturen op grondwatervoorraad
 Verdere implementatie van uitvoeringsovereenkomst
 Verbeteren van de klimaatrobuustheid
 Versterken van instrument bedrijfswaterplannen
 Verbetering van de uitvoerbaarheid
 Vergroten van de integraliteit
Rapporten:
1. Beregenen uit grondwater in Brabant; Evaluatie periode 2014-2018,
Esplanada Advies;
2. Trendanalyse beregeningsbeleid 2018, Artesia;
3. Evaluatie bedrijfswaterplannen binnen het beregeningsbeleid van de
Brabantse waterschappen, Aequator Groen & Ruimte;
2. Verdrogingsbestrijding
In opdracht van de provincie en met betrokkenheid van de waterschappen en terrein
beherende organisaties heeft Berenschot een evaluatie van de Brabantse
verdrogingsbestrijding uitgevoerd. Deze evaluatie heeft aanbevelingen opgeleverd
ten aanzien van:
 Onduidelijkheid over het precieze doel;
 De grote verwevenheid van functies in en rondom natuurgebieden;
 Onvoldoende uitgewerkte afspraken tussen partijen;
 Een veranderende context waarbinnen de verdroging moet worden
aangepakt.
Rapport:
1. Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding Noord-Brabant 2018

mtharkel@brabant.nl

3. Uitvoering STUW
In een samenwerking tussen provincie en waterschappen is de ‘Midterm Review
Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen’ uitgevoerd. De Midterm
Review maakt duidelijk dat de in STUW afgesproken prestaties voor de onderdelen
Beek&Kreek herstel, vismigratie en waterberging (grotendeels) worden gehaald.
Voor verdrogingsbestrijding natte natuurparels, zullen de prestaties niet worden
gerealiseerd. Opties hoe nu verder te gaan worden gegeven.
Rapport:
1. Midterm Review Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen
4. Schoon water voor Brabant
Door de projectgroep Schoon Water voor Brabant is een tussenevaluatie opgesteld.
Het project ligt qua deelnemersaantallen en milieubelastingpunten in de landbouw
op koers. Wel blijkt bij deelnemende bedrijven die al geruime tijd meedoen met dit
project dat er nauwelijks milieuwinst meer te behalen is. De uitdaging ligt bij het
vergroten van deelnemersaantallen, (quick wins) meer aandacht voor emissiearme
technieken, inzicht te verkrijgen in de afname van gewasbeschermingsmiddelen door
autonome ontwikkelingen en een meer integrale benadering door ook aandacht te
vestigen op de bodemconditie en gewasweerbaarheid.
Rapport:
1. Tussenevaluatie Schoon Water 2016-2020
5. Doelen overige wateren
In opdracht van de provincie en met betrokkenheid van de waterschappen heeft
Arcadis de evaluatie doelen overige wateren uitgevoerd. Deze evaluatie heeft
aanbevelingen opgeleverd ten aanzien van:
 Vergroten bruikbaarheid;
 Actualisatie voor betere samenhang met KRW-waterlichamen;
 Aanpassing methodiek voor wateren met hogere ambitie dan geen
achteruitgang;
 Opnemen basismeetnet overige wateren in bestaande meetprogramma’s
waterschappen.
Rapport:
1. Evaluatie doelen overige wateren provincie Noord-Brabant, Arcadis
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