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Samenvatting
In de Verordening water Noord-Brabant wordt onder meer de zorgplicht en
inspanningsverplichting van de waterbeheerder ten aanzien van regionale
waterkeringen en regionale watersystemen vastgelegd.
Door deze wijzigingsverordening wordt voor diverse gebieden de
gebiedsbegrenzing voor normen wateroverlast aangepast, de aanwijzing en
normering van regionale waterkeringen bijgesteld en vinden nog overige
wijzigingen van kaarten en aanpassingen van juridisch-technische aard plaats.
De gebiedsbegrenzingen en normeringen zijn aangepast naar aanleiding van
de toetsing van de regionale waterkeringen en het watersysteem en de daarbij
behorende voortgangsrapportages door de waterschappen. U bent hierover
eerder geïnformeerd middels Statenmededeling 4166206.
Het voorstel
1. Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant vast te
stellen.
Aanleiding
De aanpassingen voor de regionale waterkeringen en voor wateroverlast
vloeien voort uit de resultaten van toetsingen en voortgangsrapportages door de
waterschappen. Het betreft overwegend veranderde gebiedsbegrenzingen als
gevolg van toepassing van het geldende beleid, rekening houdend met nieuwe
neerslagreeksen.
Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn op grond van de Waterwet bevoegd om de Verordening
water Noord-Brabant te wijzigen. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd deze
besluitvorming voor te bereiden.
Doel

Een actuele verordening waarin veranderde gebiedsbegrenzingen als gevolg
van toepassing van het geldende beleid zijn verwerkt en die een goede basis
vormt voor omzetting naar de (interim-)Omgevingsverordening onder de
Omgevingswet.
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Argumenten

1. Vaststellen van de derde wijzigingsverordening Verordening water NoordBrabant.
Hiermee wordt de verordening weer actueel.
1.1.
Door de wijziging worden nieuwe inzichten en gebiedsbegrenzingen,
voortvloeiend uit de resultaten van toetsingen en voortgangsrapportages
door de waterschappen, verwerkt. Als provincie zijn we het eens met de
conclusies die de waterschappen trekken ten aanzien van de nieuwe
begrenzing van regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden
waterberging met het oog op een toekomstbestendige inrichting van het
watersysteem.
Met de voorliggende wijziging worden ook juridisch-technische en tekstuele
aanpassingen doorgevoerd. In feite is er sprake van ‘periodiek onderhoud’
en actualisatie van de Verordening water Noord-Brabant.

1.2.
Dit draagt bij aan klimaatdoelstellingen en past in de lijn van Provinciaal
Milieu- en Waterplan en aanstaande Omgevingsvisie.
Door de verwerking van beleidsaanpassingen en veranderde
gebiedsbegrenzingen worden stappen gemaakt om het watersysteem
toekomstbestendig te maken. Dit is een belangrijk onderdeel van het beleid
zoals dat reeds is vastgelegd in het Provinciaal Milieu- en Waterplan
(PMWP 2016-2021), ligt in de lijn van de provinciale ontwerpOmgevingsvisie en zal onderdeel gaan uitmaken van de
(interim)Omgevingsverordening.
Er zijn ook gebieden waar geen norm voor wateroverlast van toepassing is.
Dit betreft de volgende categorieën: het NatuurNetwerkBrabant inclusief
ecologische verbindingszones, buitendijkse gebieden langs regionale
wateren zoals langs de Mark en Dintel, beekdalen, regionale
waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging.
Regionale waterbergingsgebieden zijn gebieden die van nature inunderen
(onder water lopen) en gebieden die zijn ingericht als
waterbergingsgebieden (gestuurde waterberging).
Reserveringsgebieden waterberging zijn gebieden die gevoelig zijn voor
wateroverlast. Ze zijn nodig om te voorkomen dat ontwikkelingen
plaatsvinden die het watersysteem nadelig beïnvloeden. Het gaat om
gebieden die in de toekomst nodig kunnen zijn voor het watersysteem of
mogelijk ingericht gaan worden als (gestuurd) waterbergingsgebied.

1.3

De ingediende zienswijzen hebben geleid tot enkele kaartaanpassingen
en verduidelijkingen.

2/5

Er zijn 56 zienswijzen ontvangen en beoordeeld (zie bijlage). Deze hebben
op enkele punten geleid tot aanpassing van de gebiedsbegrenzingen en
verduidelijking in de (artikelsgewijze) toelichting.
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1. Er zijn zienswijzen ingediend tegen het ontwerp van de derde
wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant.
Waterschap Aa en Maas is het niet eens met het aanwijzen en normeren
1.1.
van de kades langs het bergingsgebied Howabo (Vughtse Gement) als
regionale kering.
De wijziging is voorbereid samen met de waterschappen. De inhoudelijke
uitwisseling van argumenten met waterschap Aa en Maas over het
aanwijzen en normeren van de kades langs het bergingsgebied Howabo
(Vughtse Gement) als regionale kering heeft niet geleid tot consensus. De
provincie wijst ondanks de zienswijze van het waterschap de keringen rond
het Howabo-bergingsgebied aan als regionale kering. De provincie doet dit
vanuit haar systeemverantwoordelijkheid en om tot een gesloten stelsel van
keringen te komen als water vanuit het Drongelens Kanaal wordt ingelaten
via het daartoe gebouwde inlaatwerk. De kades in hun huidige vorm en
sterkte voldoen reeds en de aanwijzing tot regionale kering leidt niet tot
meer administratieve lasten voor het waterschap. Zie de Nota van
Zienswijzen voor een verdere inhoudelijke toelichting over de onderliggende
argumenten.

1.2.
De aanpassingen hebben betrekking op forse gebieden waar niet langer
een norm voor wateroverlast geldt.
Met name in het beheergebied van waterschap De Dommel is sprake van
een forse herbegrenzing van gebieden waar geen norm voor wateroverlast
van toepassing is. Het gaat om uitbreiding van regionale
waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging. Deze
herbegrenzing is het resultaat van inzichten die voortvloeien uit toetsing van
het watersysteem op basis van een nieuw klimaatscenario en nieuwe
neerslagreeks. Gebleken is dat er meer ruimte nodig is om in de toekomst
water te kunnen opvangen.
Alle ingediende zienswijzen (en ook de eerdere zienswijzen in het kader
van de Verordening ruimte) zijn nogmaals individueel beoordeeld door het
waterschap en hebben op enkele punten geleid tot aanpassing van de
gebiedsbegrenzingen (bijvoorbeeld vanwege hoogteligging, aanwezigheid
van stuwen etc.).
Als er voor de aangewezen gebieden geen of een lagere norm van
toepassing is, wil dit zeggen dat er voor de waterbeheerder geen
inspanningsverplichting geldt om maatregelen te nemen om een bepaald
beschermingsniveau te (blijven) garanderen.
Het aangewezen gebied voldoet dan niet aan de norm want de ruimte is (in
de toekomst) nodig voor het watersysteem en het is niet kosteneffectief of
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technisch haalbaar om maatregelen te nemen om het beschermingsniveau te
realiseren. In de praktijk betekent dit geen achteruitgang van de situatie ter
plekke, maar er wordt geen bescherming geboden tegen meer wateroverlast
als gevolg van toenemende weersextremen. De gevoeligheid voor
wateroverlast van deze gebieden behoort daarmee tot het eigen
(ondernemers)risico. In het geval er door projecten elders een verslechtering
in het beschermingsniveau zou plaatsvinden, moet dat gecompenseerd
worden door de waterbeheerder.
Financiën
Niet van toepassing.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Planning
Na vaststelling door Provinciale Staten en publicatie in het Provinciaal Blad
treedt de gewijzigde Verordening water Noord-Brabant in werking. De
aangepaste gebiedsbegrenzingen van de normen wateroverlast worden
verwerkt als regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden
waterberging bij de (kaart)actualisatie van de Verordening ruimte.
De tekst en gebiedsaanduidingen van de gewijzigde Verordening water NoordBrabant vormen een goede basis vormt voor omzetting naar de (interim-)
Omgevingsverordening onder de Omgevingswet.
Bijlagen
1. Artikelsgewijze toelichting behorende bij de Derde
wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant.
2. Nota van Zienswijzen Derde wijzigingsverordening Verordening water
Noord-Brabant.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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