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Betreft: wateroverlast agrarische ondernemers in Hart van Brabant. 

 

 

Geacht College,  

 

Afgelopen maand is in grote delen van het land overlast ervaren door hevige regenval en 

overstromingen door rivieren. Niet alleen in Limburg, maar ook in onze regio heeft de 

agrarische sector veel overlast ervaren. In een strook vanaf de Mierden, Esbeek, 

Hilvarenbeek, Diessen, Haghorst, Moergestel is in 16 uur ruim 100 mm regen gevallen.    

 

Met grote regelmaat vragen wij op gepaste wijze aandacht voor deze problematiek. Zo 

hebben we in 2014 en in 2016 ook aangedrongen op te nemen maatregelen. Met name op 

de inzet van de gerealiseerde waterbergingsgebieden. Onlangs nog zijn we in overleg met 

het waterschap overeengekomen om tot een feitelijke aanpassing van beleid te komen die 

helaas op het moment van de recente overlast niet gerealiseerd is.  

 

Wij als ondernemers moeten ons aan veel regels houden. Bijvoorbeeld het nemen van 

maatregelen voor het voorkomen van erfafspoeling, zorgvuldig omgaan met perssappen 

om te voorkomen dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en het hanteren van 

teelt en spuitvrije zones langs bepaalde waterlopen. Daarnaast nemen wij zelf de 

verantwoordelijkheid voor een goede waterhuishouding, door het plaatsen van stuwen 

houden wij het water langer vast in het gebied, en wij gaan zuinig om met water in tijden 

van droogte. Wij willen goed omgaan met onze omgeving, maar maken daarvoor ook flinke 

kosten. Anderzijds mogen wij ook van het waterschap en gemeenten verwachten dat zij 

zich aan de regels houden en zich maximaal inzet voor een goede waterhuishouding in het 

agrarisch gebied. Zeker als er in korte tijd veel neerslag valt in de periode dat onze 

gewassen groeien.  

 

Desondanks hebben nu weer vele percelen blank gestaan omdat de afvoer stagneerde. Een 

eerste schatting geeft aan dat ca 350 ha verloren is gegaan. Vooral aardappels (ca 200 

h.a.)  konden het water niet verdragen. Er zijn ondernemers voor de 2e keer getroffen in 5 

jaar tijd. En in tegenstelling tot de uiterwaarden mag je hier verwachten dat je droge 

voeten houdt. 
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Hoewel de aandacht logischerwijze vooral naar de Limburgse bevolking uitgaat willen wij 

bovenstaande uitdrukkelijk onder uw aandacht brengen. Niet alleen waterschap maar met 

gemeenten willen wij in goed overleg komen tot een goed maai-beleid, waarbij alle 

belangen van een goede waterbeheersing en regulering middels onder andere een goed 

maaibeleid worden meegenomen.  

 

Graag willen we in overleg met verantwoordelijk wethouder en behandelend ambtenaar 

komen tot een verdere invulling van afspraken. 

 

Hoogachtend, 
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