
 

 

 

                                                                                                Beek en Donk, 19 juli 2021. 

 

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde 

Betreft: Schade als gevolg van het uit haar oevers treden van de Maas. 

 

Geacht college, 

Door de hevige regenval in het zuiden van Nederland, afgelopen week, met als gevolg het uit haar 

oevers treden van Maas heeft naast Limburg ook Noord-Brabant veel schade opgelopen. De schade 

in Brabant heeft vooral betrekking op akkerbouw- en voedergewassen voor de humane en dierlijke 

voedselvoorziening. De schade bij ondernemers is groot. Overstromingen vallen niet onder de brede 

weersverzekering. 

Als gevolg van stoppers in de melkveehouderij, die hun vee op de graslanden van de uiterwaarden 

lieten grazen, is er een verschuiving van graslandteelt naar akkerbouwgewassen. Als het risico 

aanwezig is dat dergelijke overstromingen vaker gaan plaatsvinden in de uiterwaarden verdient deze 

verschuiving van teelten aandacht.  Evenals akkerbouwgewassen hebben ook de maisgewassen 

flinke schade opgelopen. 

Het CDA is van mening dat het Rijk naar mogelijkheden moet zoeken om het leed te verzachten. 

Indien de provincie mogelijkheden ziet om de gedupeerden tegemoet te komen, zouden we GS op 

willen roepen dit te doen.  

Als CDA wensen we alle inwoners die op wat voor manier schade ondervinden veel sterkte toe. We 

gaan ervan uit dat verzekeraars ruimhartig omgaan met de schademeldingen. 

 

  



Deze constateringen brengen het CDA tot de volgende vragen aan het college: 

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? 

2. Is dit volgens GS  een wenselijke verschuiving? 

3. Zijn de uiterwaarden van de rivieren, die door Noord-Brabant stromen, eigendom en risico 

van ondernemers die daarop hun gewassen telen? 

4. Zo nee, wie draagt de verantwoordelijkheid voor de geleden schade in geval van 

overstromingen?  

5. Zo ja, wie is in dit geval verantwoordelijk voor de geleden schade van gewassen bij het uit 

haar oevers treden van desbetreffende rivier? 

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? 

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? 

 

 

We zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zeer veel dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de CDA-fractie, 

Tanja van de Ven 


