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Droogte

Inleiding
En weer is er weinig regen gevallen de laatste weken en is het droog in Gelderland. Het klimaat
verandert en dit is allicht een effect daarvan. Hoog tijd om beter na te denken over waterbeheer en
omgaan met periodes van droogte en periodes van veel water. Dit vraagt om een integraal plan, een
aanpak om water te sparen en vast te houden in tijden van droogte. Dan denken wij aan:
beschermende maatregelen tegen de zon in bewoonde gebieden, meer groen om hitte-effecten tegen
te gaan, daken en huizen wit maken of juist beplanten zodat het groen de warmte tegengaat en CO2
uit de lucht haalt, consumentengedrag beïnvloeden, regentonnen aanschaffen en regenwater
afkoppelen van het riool. Daarbij kan ook gedacht worden aan het herinrichten van gebieden en
veranderingen in het land- en bodemgebruik voor een klimaatrobuust watersysteem. Op de Veluwe
ontstaan momenteel discussies over de effecten van de waterwinning onder de Veluwe vanwege de
droogte. Maar aan de andere kant ook maatregelen voor omgaan met wateroverschotten, want ook
enorme buien en grote hoeveelheden water in korte tijd zullen een steeds groter onderdeel van ons
klimaat worden.
Wij maken ons echt zorgen over de droogte en hoe zich dat ontwikkelt. Wij zien graag een grotere rol
voor de provincie als overkoepelend orgaan, samen met de waterschappen en Vitens.
Vragen
1. Hoe is de situatie in Gelderland t.a.v. de droogte? Welke gebieden zijn kwetsbaar en hoe is de
stand van ons grondwater en van onze rivieren, beken en watergangen?
2. De twee extreem droge jaren en nu al weer een extreem droge start van het jaar roept de vraag op
wat eraan te doen is? Heeft GS een beeld van wat er nodig is?
3. Wat doen de waterschappen en Vitens hieraan en waarbij kan de provincie ondersteunen?
4. Welke relatie is er met de grondwaterwinningen? GS is momenteel bezig met de ASV, er wordt
daar zorgvuldig en met draagvlak in de waterketen aan gewerkt, maar welk effect heeft de steeds
terugkerende droogte daarop?
5. Wat verwacht GS aan verdere landelijke aanpak op dit vlak, bijvoorbeeld met de komst van de
Nationale Omgevingsvisie?
6. Is GS het eens dat er een actieplan klimaatadaptatie of provinciaal deltaplan droogte nodig is
waarin wij samen met onze partners gaan voor waterbehoud en een klimaatrobuust watersysteem?

