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Geacht College,
Wij zijn oneens met het voornemen van Provinciale Staten om het aantal geborgde zetels
voor de categorie ongebouwd bij de waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta terug te
brengen van 4 naar 3.
Het voorgestelde aantal geborgde zetels baseert u op de aard en de omvang van het belang
van de categorie in het waterschapsgebied.
Twee aspecten blijven daarmee onderbelicht:
»

het belang van het waterschap voor de betreffende categorie;

»

de bijdrage van de categorie aan het waterschap.

Wij zijn van oordeel dat indien Provinciale Staten deze argumenten wel meenemen in de
afweging, de Staten t o t de conclusie komen dat er geen enkele aanleiding is om het aantal
zetels voor de categorie ongebouwd te wijzigen.
Het belang v a n het w a t e r s c h a p voor l a n d - en tuinbouw n e e m t toe.
De land- en tuinbouw heeft vanwege de aard van het productieproces een existentieel
belang bij een optimale waterhuishouding. Dat belang neemt alleen maar toe met de
globalisering van de wereldmarkt en de kieskeurige consument die alleen maar voedsel van
hoge kwaliteit wil hebben. De toename van het belang van een goed watersysteem
onderkennen wij door zelf verantwoordelijkheid te nemen via de vele uitvoeringsprojecten
op terrein van waterkwaliteit en waterconservering en -hergebruik, vaak samen met
andere organisaties en overheden. De gezamenlijke ondertekening van de
Intentieverklaring grondwaterberegening Noord-Brabant op 31 januari is daarvan het meest
recente voorbeeld.
Daarbij moet onderkend worden dat de agrarische sector in Brabant nog steeds groeit.
De economische waarde (Standaardopbrengst) van de Brabantse land- en tuinbouw steeg
van 3,5 miljard euro in 2005 naar 4,4 miljard in 2013. Een toename van 27 Zb.
0

In 2005 bedroeg het Brabantse aandeel aan de Nederlandse land- en tuinbouw 19 Zo.
0

In 2013 was dat 21 zó. Met name in de plantaardige productie voorzien we de komende
0

jaren een verdere stijging. En daarmee ook een toename van het belang van een optimaal
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beheer van het watersysteem. Het belang daarvan vertaalt zich in het mede
verantwoordelijkheid willen dragen voor het bestuur van het waterschap.
De bijdrage van de l a n d - en tuinbouw aan het w a t e r s c h a p is m e e r dan g e ! d .
De financiële bijdrage van de categorie (c.q. de tariefdifferentiatie) wordt als motief
genoemd om de verkleining van het aantal zetels te rechtvaardigen.
De bijdrage van de agrarische sector blijft echter niet beperkt tot de financiële component.
Op vier andere manieren draagt de sector bij aan het waterschap:
1.

Boeren en tuinders nemen het waterschap veel werk uit handen en nemen kosten over.
Dat doen ze door een groot aantal werkzaamheden in het waterbeheer zelf uit te voeren.
Als belangrijkste: het onderhoud van een groot aantal watergangen. In de praktijk
betekent dit dat de taluds van duizenden kilometers watergang één of twee keer per jaar
worden gemaaid en dat de slootbodem periodiek weer op profiel wordt gebracht.
Daarnaast beheren agrariërs een groot aantal zogenoemde LOP-stuwtjes; in NoordBrabant ongeveer 2000 in totaal. Deze stuwtjes hebben t o t doel om in de haarvaten van
het watersysteem water te conserveren en daarmee verdroging aan landbouw en natuur
te beperken.
Voorts maken agrariërs in toenemende mate bedrijfswaterplannen. Deze beogen om de
buffercapaciteit van de landbouwgrond te verhogen en de onttrekking van grondwater
voor beregening te verminderen. Verder ontstaat hiermee een goede voedingsbodem
voor de realisatie van het GGOR, die de waterschappen de komende jaren integraal
moeten gaan voorbereiden en uitvoeren.
Met het uit handen nemen van al dit werk, nemen boeren en tuinders ook de
bijbehorende kosten over. Voor het waterschap betekent dit een enorme
kostenbesparing.

2.

Slootmaaisel wordt verwerkt door de sector; de sector neemt kosten over.
De grotere watergangen zijn in beheer en onderhoud bij het waterschap. Slootmaaisel
dat daar bij vrijkomt, wordt ontvangen door de agrariërs. Ook hier gaat het om duizenden
kilometers. Indien het maaisel afgevoerd zou moeten worden, zoals in het stedelijk
gebied gangbaar is, zou dit t o t een gigantische stijging van de kosten van het waterschap
leiden. Voor de gezamenlijke Brabantse waterschappen gaat het naar schatting jaarlijks
om 2 à TA miljoen euro aan kosten die niet betaald behoeven te worden, omdat deze bij
de agrariërs worden neergelegd.

3.

Boeren en tuinders voeden het

watersysteem.

Een groot deel van de neerslag die jaarlijks op onverharde grond valt, trekt in de bodem.
Daardoor wordt het toegevoegd aan de grondwatervoorraad. Hiermee helpen
beheerders van landbouwgrond en natuur de waterkringloop meer sluitend te maken en
verdroging tegen te gaan.
Dit is een wezenlijk verschil met het bebouwd gebied, waar neerslag van verhard
oppervlak grotendeels direct w o r d t afgevoerd, voor de regio verloren gaat en bijdraagt
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aan de verdroging van Brabant. Daarnaast zorgt het in een aantal gevallen ook nog voor
wateroverlast bij derden (afwenteling).
Deze fundamentele bijdrage van de landbouw aan het watersysteembeheer krijgt nog
meer kleur wanneer w o r d t beseft dat ongeveer 60 à 7096 van de Brabantse grond in
gebruik is bij de landbouw.
4.

Agrariërs zijn in toenemende mate 'de ogen en oren' van het waterschap.
Zij zijn dagelijks in het veld en geven aan het waterschap door wanneer peilen te hoog of
te laag staan, stuwen niet goed functioneren, krooshekken verstopt zijn etc.
M e t deze signaalfunctie door de landbouw bespaart het waterschap kosten voor
toezichtmedewerkers in de buitendienst.

Innerlijke betrokkenheid of afkopen?
Al deze bijdragen aan het waterschap getuigen van grote betrokkenheid van de agrarische
sector bij het waterschap. Zij doen dat van nature en van huis uit.
Tot nu toe zijn deze bijdragen van de land- en tuinbouw echter niet op kosten gezet. Maar
dat neemt niet weg dat deze bijdragen wel degelijk van grote waarde zijn.
Andere sectoren hebben die mogelijkheid minder of niet om bij te dragen 'in natura' en
'kopen hun bijdrage a f in de vorm van de waterschapsheffing.
Wij zijn van oordeel dat bovengenoemde niet-geldelijke bijdragen van de sector aan het
waterschap in de volle omvang meegenomen moeten worden in de besluitvorming van het
aantal zetels ongebouwd in het waterschapsbestuur.
Graag verzoeken wij u om uw motivering uit te breiden met de bovenstaande argumenten.
We vertrouwen er op dat u daarna t o t de conclusie komt dat er geen enkele aanleiding is om
de reglementen van de waterschappen aan te passen voor de categorie ongebouwd.

Hoogachtend,

^r^^^^

P. Brouwers,
Voorzitter ZLTO-Raad Brabant.
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