
Door klimaatverandering en

onttrekking van grondwater ontstaan

er problemen. Tegelijkertijd zullen we

moeten zorgen dat er alternatieven

zijn, zodat de bedrijfsvoering in de

toekomst duurzaam voortgezet kan

worden.

Brabant is veel te droog, slecht voor

de grond en dus ook slecht voor de

landbouw.

Het Brabantse droogteprobleem is

urgent. Alle grote

grondwaterverbruikers moeten aan de

bak. Er moet meer water worden

vastgehouden en minder water

worden gebruikt. De provincie dient

hierin zijn rol als (gebieds)regisseur te

pakken.

Om verdere verdroging van de natuur

en andere gebieden te voorkomen, is

het nodig om minder water te

verbruiken. Daarnaast wil GroenLinks

water langer vasthouden, hogere

grondwaterpeilen in

landbouwgebieden en dat voor

watergebruik wordt betaald.

We krijgen steeds meer te maken met

periodes van droogte. Ons

watersysteem moet ook onder deze

veranderende omstandigheden

robuust blijven. Water uit de kraan van

Brabantse huishoudens heeft onze

hoogste prioriteit.

Overmatig gebruik van grondwater

leidt tot verdroging en bodemdaling

(verzakking). Om water vast te

houden, is het van belang dat grond

wordt verrijkt met humus (organische

stoffen), deze aanpak dient prioriteit

te krijgen.

Er komt een vergunningplicht voor het

onttrekken van grond- en

oppervlaktewater. Daarvoor gelden

scherpe voorwaarden, waaronder een

maximum voor wateronttrekking dat

inspeelt op verdroging. Hierop wordt

streng gehandhaafd.

Dit geldt niet alleen voor de landbouw,

maar voor alle grondwatergebruikers.

Dus ook voor de industrie en andere

partijen.

Volt ziet dat er door

klimaatverandering meer droge

zomers zijn. Hierdoor ontstaat een

tekort aan water in de provincie en dat

kan schade opleveren aan de natuur.

Daarom willen we dat landbouw en

inwoners zuiniger met water omgaan.

Zonder water geen later! De grenzen

aan onttrekking van het grondwater

overeenkomstig de Wet

bodembescherming toepassen en

handhaven, zodat woningeigenaren,

bedrijven en boeren weten waar ze

aan toe zijn.

Er moet een relatie komen tussen de

doorbelasting van de kosten voor het

gebruik van grondwater en de

commerciële (meer)opbrengsten van

de percelen.

Er dient veel aandacht te zijn voor het

waterpeil. Maar de gevolgen van

drastisch verminderen van

grondwatergebruik zijn onbekend.

Voor BVNL is waterbeheer een

belangrijk punt. In Brabant is in

sommige gebieden sprake van

verdroging. Oorzaak is zowel het te

hard droogpompen van het land als

het grote watergebruik door de

landbouw. De oplossing is dus minder

water afvoeren en minder

watergebruiken.

Wij willen boeren zelf laten beslissen

over hun bedrijfsvoering. Middels

onnodige klimaatmaatregelen wordt

het nagenoeg onmogelijk gemaakt om

te ondernemen in de agrarische sector.

Wij willen onze boeren juist steunen en

beschermen.

CDA Brabant is tegen het zwaarder

belasten van

grondwateronttrekkingen. Wel moeten

we samen met agrariërs manieren

vinden om zorgvuldiger en efficiënter

om te gaan met ons schaarse

grondwater.

Onze landbouw gebruikt het water al

erg efficiënt.

Grondwater is van levensbelang voor

de voedselproductie wat een eerste

levensbehoefte is.

�Frisdrank)industrieën kunnen hier wel

een betere bijdrage aan leveren.

Het grondwaterbeheer is een

belangrijk punt van aandacht. Het

gaat te ver om het grondwaterverbruik

door boeren, voor de broodnodige

productie van de dagelijkse

gevarieerde voeding, zoals

aardappelen en groenten, als enige

aan banden te leggen. Er is hier

behoefte aan afgewogen beleid.

JA21 vindt dat de provincie zich zo

min mogelijk moet bemoeien met de

bedrijfsvoering van agrarische

bedrijven. Wij willen de landbouw in

Brabant behouden. We gaan boeren

dan ook niet dwingen om minder

grondwater te gebruiken.
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Gebruik grondwater door landbouw

Wat vinden de partijen?

In de landbouw moet het gebruik van
grondwater drastisch worden verminderd.
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