
Toelichting behorende bij Vierde wijzigingsverordening 
Verordening water Noord-Brabant 
 

Bijlage I 

De wijziging in de Verordening water Noord-Brabant m.b.t. het aanwijzen en normeren van regionale 

waterkeringen heeft betrekking op vier trajecten in het beheergebied van waterschap De Dommel. 

 

Bij Sint-Oedenrode wordt een traject verwijderd. Het gaat om een deel van de waterkering dat is 

gelegen om een sportpark. Hier is geen noodzaak om een beschermingsniveau 1/100 d.m.v. een 

regionale kering te bieden, het waterschap zal het traject als ‘overige kering’ opnemen in haar legger.  

 

Er worden drie trajecten toegevoegd omdat zij in hoge mate bijdragen aan waterveiligheid. Het gaat 

hierbij om 

- de nieuw aangelegde kades langs de Kleine Dommel. Deze hebben als functie om het 

waterbergingsgebied gestuurd inzetbaar te maken en zijn van belang voor het beschermen 

van de autosnelweg A67 en de Geldropse wijk De Coevering, zodat deze een 

beschermingsniveau tegen inundatie krijgen welke voldoet aan de norm van 1:100 

overeenkomstig de IPO-veiligheidsklassen voor regionale keringen. De kade heeft daarmee 

een belangrijke functie voor de bescherming van infrastructuur en bebouwing; 

- de kades die zijn aangelegd in het kader van het project ‘Hoogwatergolf Eindhoven’ bij de 
Klotputten. Deze kades hebben een waterkerende functie voor bebouwing, dan wel zorgen 

ervoor dat er niet te veel water via de Dommel Eindhoven in kan stromen; 

- de kades die zijn aangelegd in het kader van het project ‘Hoogwatergolf Eindhoven’ bij 
knooppunt De Hogt langs de A67. Deze kades voorkomen inundatie van de A67 en zorgen 

er tevens voor dat er niet te veel water in ‘t Werdje stroomt, wat tot wateroverlast in bebouwd 
gebied zou kunnen leiden. 

 

Bijlage IV 

Sinds de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 zijn beschermde gebieden 

waterhuishouding, natte natuurparels en attentiegebieden begrensd. 

 

De beschermde gebieden waterhuishouding waren gebaseerd op de gebieden die in het Streekplan 

2002 waren aangewezen als GHS-natuur (Ecologische Hoofdstructuur, EHS, tegenwoordig Natuur 

Netwerk Brabant, NNB). Hierbinnen liggen zogenaamde natte natuurparels: hydrologisch gevoelige 

gebieden die vanwege specifieke omstandigheden van bodem en water hoge natuurwaarden 

vertegenwoordigen. Rondom de natte natuurparels liggen attentiegebieden. 

  

De in de Verordening water Noord-Brabant opgenomen gebieden zijn enerzijds van belang voor het 

beschermingsbeleid (met betrekking tot de provinciale bevoegdheid tot vergunningverlening voor 

bepaalde typen grondwateronttrekkingen en als aanbeveling voor de waterschappen bij de invulling 

van hun beschermingsbeleid) en bepalen anderzijds de reikwijdte van de aanpak van de 

verdrogingsbestrijding. 

 

Sinds de inwerkingtreding van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 hebben er 

meerdere aanpassingen van de begrenzing van het NNB plaatsgevonden. Om te zorgen voor op 

elkaar afgestemde provinciale regelgeving is het nodig om de begrenzingen in de Verordening water 

Noord-Brabant aan te passen gelijktijdig met de wijzigingen in de begrenzing van het Natuur 

Netwerk Brabant in de Verordening ruimte Noord-Brabant en het Natuurbeheerplan 2020. 
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