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Deltaprogramma 
Zoetwater

 Knelpunten in beeld

 Verzilting IJsselmeer en 
Amsterdam-Rijnkanaal 
ernstiger dan verwacht



Waarom een beleidsevaluatie ?
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 De Eindrapportage bevat 46 aanbevelingen

 Waarvan 22 uit het eerste rapport

 Met de realisatie van 46 aanbevelingen van de Beleidstafel 
Droogte wordt Nederland beter weerbaar tegen droogte en 
watertekorten

In het kort
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 Ruimtelijke inrichting aanpassen aan waterbeschikbaarheid

 Zuinig omgaan met water

 Water beter vasthouden en bergen

 Water slimmer verdelen

 Restschade accepteren

De hoofdlijnen
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 Droogte 2019: lessen in praktijk gebracht
 Handleiding verdringingsreeks en regionale uitwerkingen
 Handleiding chloride
 Rapport drinkwaterrestricties
 Rapport buffercapaciteit drinkwaterbedrijven
 Kaart kwetsbare natuur categorie 1
 Droogtestudie zandprovincies 
 Joint Fact Finding IJsselmeer 
 Communicatie: kernboodschap in gezamenlijkheid opgepakt
 Update economische schade

Voortgang en resultaten 1e fase 
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 Bandbreedte schade verkleind
 Totaal: 900 – 1.650m € 
 Landbouw: 820 – 1.400m €
 Scheepvaart: 6m – 220m € 
 Schade in natuurgebieden, bebouwd gebied, 

infrastructuur: aanzienlijk, kwalitatief

Update economische schade
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KNMI’14 klimaatscenario’s:
 hogere temperaturen, sneller 

stijgende zeespiegel, nattere 
winters, hevigere buien én kans 
op drogere zomers. 

 Zuid-Europa wordt zeker droger In 
Noord-Europa gaat zeker meer 
neerslag vallen. 

 Nederland ligt daar tussenin 
waardoor de prognose onzekerder 
is. 

 In twee van de vier KNMI’14-
klimaatscenario’s wordt het in 
Nederland zeker droger. 

Wordt het droger in 
NL?
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Water beter vasthouden, bergen en benutten

13 januari 2020

 Grondwaterproblematiek 
 Regionaal verschillend qua aard en omvang
 -> regionale verdringingsreeks
 Kwetsbare natuur
 Droogteonderzoek zandgebieden

 Gebruik beperken en beter vasthouden
 Bufferen
 Slim watermanagement en waterakkoorden
 Beregeningsverboden
 Watervraag stedelijk gebied



1. vraag en aanbod van 
zoetwater in beeld brengen 
(transparantie)

2. mogelijkheden voor 
optimalisatie van vraag en 
aanbod bespreken (dialoog)

3. afspraken maken en 
vastleggen over te nemen 
maatregelen

4. Verdringingsreeks = 
sluitstuk

Waterbeschikbaarheid 
centraal
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Het begint met waterbesparing en –hergebruik

Systeemsprong naar watersysteem dat water beter kan   
vasthouden

 Actief voorraadbeheer grondwater

 Uitwerken strategie Klimaatbestendige 
Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem

Klimaatbestendig grond- en 
oppervlaktewatersysteem
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Klimaatbestendig Hoofdwatersysteem



IJsselmeergebied
 Redeneerlijnen en afspraken 

over waterverdeling in het 
IJsselmeergebied

 Robuustheid van het 
IJsselmeergebied in beeld

 Joint Fact Finding met alle 
partijen

 Nieuwe inzichten droge 
scenario’s

 Inclusief 
verziltingsproblematiek

 Verken of governance
IJsselmeergebied efficiënter 
kan
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Waterbeschikbaarheid hogere prioriteit bij besluiten 
over ruimtelijke inrichting en infrastructurele projecten

 Landbouw en natuur
 Scheepvaart
 Industrie en energievoorziening
 Bebouwd gebied
 Drinkwater

Naar klimaatbestendig land- en watergebruik
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 Strategisch voorraadmanagement
 Drinkwaterrestricties
 Kansen en risico’s hergebruik restwater 

en effluent als bron van zoetwater 
 Beprijzing
 Debietsafhankelijke industriele lozingen

Waterkwaliteit en drinkwater
Droogte is niet alleen watertekort, maar ook tekort aan water van de gewenste 
kwaliteit
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 Interregionale samenwerking met 
Duitsland, België en Frankrijk 
intensiveren

 Droogte en laagwater prioritair 
onderwerp Rijnconferentie

 Laagwater als nieuw onderwerp in het 
werkprogramma Rijn 2040 van de ICBR

 Plan van aanpak extreem laagwater 
Maascommissie

 Onderzoek de ICBR naar bronnen die 
bijdragen aan verhoogde chloride-
gehalten

Droogte blijvend op de 
internationale agenda
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 Kansen benutten om waterbewustzijn te vergroten
 Duidelijke communicatie over water-beschikbaarheid 

en droogte
 Aandacht voor regionale verschillen
 Zorg voor goede afstemming 
 Kernboodschappen

Communicatie
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Deltaprogramma, waaronder DPRA, DPZ, DPIJ 
Nationaal Waterplan 2022-2027
POVI’s, GOFI’s en BOVI’s
Beleidsnota Drinkwater
 Integraal Riviermanagement
Actieprogramma’s adaptatie landbouw en natuur
Regionale adaptieve strategieën overheden en 

drinkwaterbedrijven 
Reguliere Kennisagenda’s en programma’s

Vervolgtraject
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1. De partij of programma waar de aanbeveling is belegd is 
verantwoordelijk voor voortgang uitvoering

2. De Beleidstafel adviseert om de overall regie en de 
monitoring van de voortgang bij de Stuurgroep Water te 
beleggen

Regie op realisatie aanbevelingen
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