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Bij brief van 19 juli 2021, ingekomen op 20 juli 2021, heeft u namens de CDA 
fractie schriftelijke vragen gesteld.  
 
Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 
 
1. Is het bij GS bekend dat door stoppers en dus verdwijning van de 
melkveehouderij er een verschuiving plaatsvindt van graslandteelt en begrazing 
van vee, naar het telen van akkerbouwgewassen in de uiterwaarden, die 
uitermate geschikt zijn voor telen van akkerbouwgewassen?  
Antwoord: Brabantbreed wordt een verschuiving gezien van graslandteelt naar 
het telen van akkerbouwgewassen. Voor de uiterwaarden is dit in kwantitatieve 
zin niet specifiek bekend. De uiterwaarden, ook wel rivierbed geheten, hebben 
primair een functie in het kader van de rivier. Daarnaast zie je dat het rivierbed 
ook andere functies kan hebben zoals die van natuur, begrazing of als 
grasland. Echter het primaire doel is de functie als rivierbed (zie beantwoording 
vraag 3).  
 
2. Is dit volgens GS een wenselijke verschuiving?  
Antwoord: Deze vraag is niet aan de orde omdat dit een 
Rijksverantwoordelijkheid is. De uiterwaarden hebben primair een 
waterveiligheidsfunctie. Andere functies (zoals teelten en begrazing, maar ook 
recreatie) zijn hieraan ondergeschikt. Gezien het recente hoogwater is het 
wenselijk dat er aandacht blijft en nog meer komt voor waterveiligheid en ruimte 
voor de rivier met bredere en verondiepte uiterwaarden (rivierbed) waar 
ongehinderde doorstroming kan plaatsvinden. De veiligheidsfunctie van de 
uiterwaarden is essentieel voor de bescherming van grote aantallen bewoners 
en hoge economische waarden achter de dijken. De recente ontwikkelingen 
laten zien dat er behoefte is aan meer ruimte voor de rivier.  
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Met alle partners, Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten is deze 
ontwikkeling al lange tijd in gang gezet. Dit is gestart met het programma Ruimte 
voor de Rivier (Overdiepse polder en Noordwaard) en daarna opgepakt vanuit 
het Deltaprogramma Rivieren (Meanderende Maas en Oeffelt). Er wordt nu 
gewerkt aan een nieuw programma, IRM (Integraal Rivier Management) om juist 
nog meer integraal te bekijken wat nodig is. Ook in het ontwerp-Regionaal 
Water Programma wordt ingezet op waterveiligheid en hebben uw Staten voor 
deze projecten co-financiering ter beschikking gesteld. In dit verband geldt in 
juridische zin dat economische activiteiten in de uiterwaarden, zoals het telen 
van gewassen, voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de ondernemer 
zijn (zie beantwoording vraag 3). 
 
3. Zijn de uiterwaarden van de rivieren, die door Noord-Brabant stromen, 
eigendom en risico van ondernemers die daarop hun gewassen telen?  
Antwoord: Uiterwaarden, in juridische zin rivierbed geheten, hebben primair 
altijd de status en bestemming van rivierbed. Wel kan de eigendom van de 
grond bij ondernemers liggen. Gezien de functie van de uiterwaarden als 
rivierbed, is het gebruik ervan voor een andere functie dan rivierbed mogelijk, 
maar voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Overigens hebben niet alleen 
ondernemers die gewassen telen mogelijk schade ondervonden; zo bevinden 
zich ook bedrijven en woningen buitendijks.  
 
4. Zo nee, wie draagt de verantwoordelijkheid voor de geleden schade in geval 
van overstromingen?  
Antwoord: Schade die mogelijk ontstaan zou zijn en eventuele compensatie valt 
ter beoordeling onder de bevoegdheid van het Rijk. De provincie heeft hierin 
geen wettelijke rol.  
 
5. Zo ja, wie is in dit geval verantwoordelijk voor de geleden schade van 
gewassen bij het uit haar oevers treden van desbetreffende rivier?  
Antwoord: Zie beantwoording vragen 3 en 4. Primair ligt de bevoegdheid voor 
het riviersysteem bij het Rijk. De provincie heeft hier geen wettelijke rol.  
 
6. In geval dat de overheid verantwoordelijk is voor de geleden schade, kaart 
u, als GS, dit aan bij de landelijke overheid, dan wel de Europese Unie voor 
eventuele schadevergoedingen?  
Antwoord: Zie beantwoording vraag 4. Wij weten dat de situatie in Brabant, die 
uitzonderlijk van aard is, onder de aandacht is bij het Rijk. Het Rijk geeft aan 
een zorgvuldige afweging te maken welke gebieden onder de geldende regels 
van de WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen) dan wel een andere 
regeling gebracht kunnen worden waarbij ook de juridische doorwerking in 
toekomstige situaties wordt meegenomen in de afweging. Wij zullen uw Staten 
een Memo Gedeputeerden sturen, zodra meer bekend is over de ministeriële 
regeling die opgesteld wordt hiervoor. Deze regeling wordt daarna aan de 
Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting komt half augustus hier meer 
duidelijkheid over. 
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7. Bent u bereid een beroep te doen op het kabinet om de Wet tegemoetkoming 
bij schade in werking te laten stellen voor de gedupeerden in Noord- Brabant?  
Antwoord: Zie beantwoording vraag 6. 
 
 
 
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant genomen besluit, 
namens deze, 

 
T. Renner, 
programmamanager Water en Bodem 
 
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 

 


