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Onderwerp: Droogte en onttrekkingsverboden

Beste gemeentebestuur,

Waterschap Brabantse Delta heeft op maandag 3 juni 2019 vanwege droogte de eerste onttrekkingsverboden
voor oppervlaktewater van dit seizoen ingesteld. Gezien de voorspellingen voor de komende zomer, schatten
we in dat er nog meer onttrekkingsverboden gaan volgen. Met deze brief wil ik u informeren over de gang
van zaken rondom droogte en onttrekkingsverboden en de mogelijke consequenties voor uw gebied.

Waarom een onttrekkingsverbod?
De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap
maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het
waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Dat betekent dat er vanaf dat moment geen
water meer onttrokken mag worden uit beken en sloten of uit de grond. Een onttrekkingsverbod wordt
ingesteld omdat de lagere waterstand kan zorgen voor schade aan oevers en kaden, en de kans op sterfte
van dieren en planten in watergangen stijgt.

Wat betekent dat voor uw gemeente?
De gebieden waar we onttrekkingsverboden instellen overstijgen de gemeentegrenzen. Als in uw gemeente
een onttrekkingsverbod wordt ingesteld, geldt dit niet alleen voor agrariërs, maar voor alle werkzaamheden
waarbij het onttrekken van oppervlaktewater plaatsvindt zoals bouwactiviteiten en het beregenen van
plantsoenen.

Wat doet het waterschap met een onttrekkingsverbod?
Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zodra het kan, wordt het onttrekkingsverbod
ingetrokken. In de tussentijd zien onze collega's van de afdeling handhaving toe op de naleving van het
verbod. Zij doen dit aan de hand van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, de juridische grondslag van
het onttrekki ngsverbod.

Wat doet het waterschap tegen de droogte?
Waterschap Brabantse Delta stelt alles in het werk om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt
door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen
gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert al sinds de droogte van
vorig jaar maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te
vullen.

Meer informatie
Op www.brabantsedelta.nllonttrekkinqsverbod staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder
een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Op www.brabantsedelta.nl/droogte
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vindt u nog meer informatie over onder andere de situatie rond blauwalgen en botulisme' Met vragen kunt u

bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 t0 00)-

Met vriendelijke groeten,
Namens het ks bestuur,

C.A.M
Dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta
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