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Geacht College, 

De bever kent geen natuurlijke vijanden, logisch zou zijn geweest om echt van tevoren te 
bedenken; willen we de bever in zulke grote aantallen hebben? Dat is onvoldoende gedaan, 
en het lijkt alsof er louter naar de ecologische verhalen gekeken is, en niet bedacht is dat het 
op een gegeven moment een soort kan worden die onze veiligheid gaat bedreigen. 

Conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019, leg ik u 
de volgende vragen voor: 

1. Wie is aansprakelijk voor de schade die de bevers aanrichten? 
2. Wie betaalt de rekening voor de terugkeer van de bever? 
3. Welke acties (en bij wie) gaat het CDH ondernemen om te pleiten voor de inrichting 
van een schadefonds? 
4. Op hoeveel plaatsen in het werkgebied van WSRL richten de bevers schade aan de 
dijken en hoe ernstig zijn deze schades? 
5. Welke, en hoeveel schades, wordt er geconstateerd aan bomen? 
6. Zijn alle Colleges van Gedeputeerde Staten uit het werkgebied van WSRL op de 
hoogte van de beverproblemen binnen het werkgebied van ons Waterschap? Heeft het 
Waterschap voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen contact opgenomen met de 
Provincie, en zo ja, op welke manier en met welk verzoek? Zo nee, waarom niet? GS is immers 
verantwoordelijk voor faunaschade. En is er schade geclaimd bij Bij12/faunafonds? 
7. Welke bijdrage en ondersteuning kan WSRL verwachten van de diverse Provincies? 
8. Welke echte en structurele oplossingen ziet het CDH voor de problemen en gevaren 
die bevers veroorzaken? 
9. Hoe hoog schat het CDH de tot nu toe alle gemaakte bever-gerelateerde kosten in 
2022 in? En uit welk budget wordt geput en is dit toereikend voor 2022? 
10. Hoe ziet het CDH het waarborgen van Hoogwaterveiligheid t.o.v. het ontwikkelen en in 
standhouden van faunawaarden als de bever? 
11. Hoe ziet het CDH de ontwikkeling van de beverpopulatie bij ongewijzigd beleid? 
12. Hoeveel meter Dike Protection System (DPS) denkt het CDH nog aan te gaan brengen, 
of is de aangebrachte 282 meter aan de Maasdijk in Hedel een eenmalige pilot? Hoe en door 
wie wordt deze pilot gefinancierd? Hoe denkt het CDH deze kilometerslange dijk verder te 
gaan beschermen? 
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