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Nieuwsbrief
Zoetwatervoorziening
Oost-Nederland  juli 2014

De hoge zandgronden kennen met enige regelmaat een tekort  

aan zoetwater. In de toekomst zal dit steeds vaker het geval zijn.  

In droge tijden zakt het beschikbare zoetwater, dat op dat moment 

schaars is, snel weg. Het water wordt sneller gebruikt dan dat het 

langs natuurlijke weg wordt aangevuld. Voldoende zoetwater is van 

essentieel belang. Als productiefactor, voor landbouw en industrie, 

maar ook voor natuur, voor de instandhouding van beken en vennen 

en voor het leefklimaat in de stad. 

Zoetwatertrits

Het maatregelenpakket heeft de zoetwatertrits Sparen – Aanvoeren 

– Accepteren als uitgangspunt. We (be)sparen door zo zuinig 

mogelijk met het beschikbare water om te gaan en in perioden van 

grote neerslag zoveel mogelijk zoetwater op te slaan. We vullen 

tekorten aan door water aan te voeren, uit het Twentekanaal of 

vanaf het Maasstelsel. Daar waar sparen en aanvoeren niet of 

onvoldoende mogelijk zijn, moeten we accepteren. Juist in deze 

laatste gebieden zoeken we naar nieuwe en innovatieve 

oplossingen. Een mooi voorbeeld is het pilotproject Landbouw op 

Peil. Daarin blijkt dat een aanpak op basis van deze zoetwatertrits  

op perceelniveau tot verhoogde gewasopbrengsten kan leiden.  

Door het vasthouden van water via regelbare drainage (sparen), 

subinfiltratie van aangevoerd water (aanvoeren), of door het telen 

van andere gewassen die beter tegen droogte kunnen of toepassing 

van aangepaste grondbewerkingsmethoden (accepteren).

Nationaal belang

De regio’s Zuid- en Oost-Nederland zijn samen verantwoordelijk  

voor 40% van de Nederlandse economie. Het maatregelenpakket is 

daarmee van nationaal belang. Maar lager gelegen Nederland 

profiteert zelf ook van de maatregelen. Voldoende zoetwater in 

Zuid- en Oost-Nederland voorkomt dat zij voor hun zoetwater-

behoefte volledig leunen op het hoofdwatersysteem van de grote 

rivieren, en in laag Nederland onvoldoende water resteert om het 

probleem van verzilting tegen te gaan. 

De financiering van het maatregelenpakket wordt voor het 

overgrote deel opgebracht door de regio’s zelf. Zij leveren daarvoor 

een maximale financiële inspanning. Maar dat is nog niet voldoende. 

Vanwege de nationale impact vragen we de Rijksoverheid om een 

bijdrage. Vooruitlopend daar op willen de regio’s nu hun eigen 

betrokkenheid en vertrouwen bevestigen. Wij ondertekenen de 

intentieverklaring om ons voorstel kracht bij te zetten.

Gezamenlijk

Het aanbod dat we hebben uitgebracht om bij te dragen aan het 

Deltaprogramma laat een ambitieus programma zien. De onder-

tekening van de intentieverklaring op 27 juni 2014 houdt deze 

ambities hoog. De regio’s voorzien ze hiermee van een stevige 

markering. In het besef en de overtuiging dat een duurzame 

oplossing voor deze gezamenlijke uitdaging alleen met een 

gezamenlijke visie én inspanning kan worden aangepakt.

Stefan Kuks,

Bestuurder Regionaal Bestuurlijk 

Overleg (RBO) Rijn-Oost en 

Watergraaf Vechtstromen

Robuuste inrichting watersysteem
Ons klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met korte perioden van extreme neerslag, afgewisseld 

door perioden van langdurige droogte. Dat stelt ons voor steeds grotere opgaven. Om wateroverlast te voorkomen, 

veiligheid te bieden, en om toenemende tekorten aan zoetwater tegen te gaan, heeft Nederland behoefte aan een 

meer waterrobuuste inrichting. Het nationaal Deltaprogramma werkt aan oplossingen om deze negatieve gevolgen 

van de klimaatverandering het hoofd te bieden. De regio’s Zuid- en Oost-Nederland bieden een specifiek 

maatregelenpakket aan voor de hoge zandgronden, als onderdeel van dit Deltaprogramma.

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland



In zijn reactie op de ondertekening gaf de Deltacommissaris Wim 

Kuijken aan, dat naast waterveiligheid ook zoetwatervoorziening 

een belangrijk doel is in de Deltawet en het Deltaprogramma.  

“Het Deltafonds is er voor financiering van maatregelen van 

nationaal belang. De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen  

hard gewerkt aan de zoetwatervoorziening. Daar hebben we met 

inzet van de regionale partijen een goed resultaat geboekt.” Dat 

resultaat lijkt gehonoreerd te worden in het Deltaprogramma 2015 

als het voorstel van de Deltacommissaris wordt overgenomen door 

het kabinet op Prinsjesdag.

 

Ook vindt de Deltacommissaris het van grote waarde dat niet alleen de provincies, gemeenten en 

waterschappen in Oost-Nederland de intentieverklaring hebben ondertekend, maar ook de maat-

schappelijke organisaties als gebruikers van zoetwater in dit gebied. “Dit ondersteunt mijn voorstel  

voor de deltabeslissing Zoetwater: voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Anders water beheren

Het gezamenlijk aanbod Hoge Zandgronden geeft inzicht in wat de regio’s zelf gaan doen om de 

zoetwatervoorziening aan te pakken en welke ondersteuning vanuit het Rijk nodig is. We kennen 

gelukkig ook de rijkdom van voldoende water, als we kijken op jaarbasis. “Maar die hoeveelheid moeten 

we goed beheren voor droge tijden. Misschien wel ánders beheren dan we gewend zijn”, vertelt Bert 

Boerman, voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost.

“Het gezamenlijk aanbod Hoge Zandgronden geeft inzicht in wat 

de regio’s zelf gaan doen om de zoetwatervoorziening aan te 

pakken en welke ondersteuning vanuit het Rijk nodig is. Centraal in 

onze aanpak staat de trits: sparen, aanvoeren, accepteren/

adapteren. Uitgangspunt is dat we zuinig omgaan met water en 

zoveel mogelijk water vasthouden. Daarnaast willen we de huidige 

water-aanvoermogelijkheden blijvend benutten en waar mogelijk 

optimaliseren. Maar we zullen ons ook moeten aanpassen.  

En in bepaalde gebieden onder bepaalde omstandigheden de 

droogte accepteren!”

Gezamenlijke investering in werkprogramma

Qua uitvoering van maatregelen gaat het in regio Oost de eerste zes jaar om een gewenste investering 

van 131 miljoen euro. De regionale overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincie, en 

maatschappelijke organisaties bieden aan om hiervan 2/3 (87 miljoen euro) te bekostigen. Van het Rijk 

wordt de resterende 1/3 gevraagd (Deltafonds). 

Eind juni brengt de Deltacommissaris zijn advies hierover uit aan de regering over de verdeling van  

het beperkte budget: “Belangrijk is dat we blijven werken aan de uitvoering van maatregelen en 

tegelijkertijd goed in de gaten houden hoe de samenleving en het klimaat veranderen. Daar spelen we 

adaptief op in. Mogelijke maatregelen hebben we in beeld voor het geval de veranderingen sneller 

verlopen dan verwacht. We zorgen ervoor dat daar voldoende ruimte voor beschikbaar blijft.  

131 miljoen voor water in droge zomers

Op 27 juni ondertekenden regionale overheden en de maatschappelijke belangen-

organisaties, in bijzijn van Deltacommissaris Wim Kuijken, de intentieverklaring. Deze 

intentieverklaring is gericht op het verder uitwerken van het Uitvoeringsprogramma 

Zoetwatervoorziening op de Hoge Zandgronden in de regio Oost Nederland. Op 12 juni 

jongstleden tekenden de partijen in Zuid-Nederland de intentieverklaring voor de  

Hoge Zandgronden. Daarmee laten de bestuurders als regio zien dat ze er écht wat  

aan willen doen. 

In de regio Zuid-Nederland 

ondertekenden negentien 

samenwerkende partijen een 

intentieverklaring op 12 juni 

jongstleden. Net als in Oost-

Nederland willen zij gezamenlijk 

de zoetwatervoorziening voor de 

hoge zandgronden verbeteren. 

Lambert Verheijen is dijkgraaf 

van waterschap Aa en Maas. 

Hij is bestuurlijk voorman met 

betrekking tot het aanbod 

Hoge Zandgronden voor de 

regio Zuid-Nederland. “Ook de 

hoger gelegen zandgronden 

in Noord-Brabant en Limburg 

kennen nu al regelmatig 

perioden van watertekort. Door 

de komende jaren te investeren 

en effectieve maatregelen te 

nemen, voorkomen we de 

extra droogteschade door 

klimaatverandering. Droogte kan 

alleen al voor de landbouw in 

Zuid-Nederland oplopen tot  

75 miljoen euro per jaar.”

Een brede maatschappelijke 

coalitie heeft ervoor 

gezorgd dat de kwetsbare 

zoetwatervoorziening in het 

zuiden van het land op de 

nationale kaart staat. “De 

intentieverklaring is een cruciale 

mijlpaal. Hiermee onderstrepen 

we onze gezamenlijke strategie 

voor een klimaatbestendige 

watervoorziening. We 

tekenen voor het behoud 

en de ontwikkeling van het 

economisch potentieel van 

Noord-Brabant en Limburg. 

Voldoende grond- en 

oppervlaktewater is essentieel 

voor het toekomstperspectief 

van de landbouw en industrie 

en voor het behoud van unieke 

natuurlijk en landschappelijke 

kwaliteiten.”

Lambert Verheijen
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“Om de effecten van de klimaatverandering in de toekomst goed op 

te kunnen vangen, moeten we ons nu oriënteren hoe we dat het 

beste kunnen doen”, vertelt Siem Jan Schenk. Hij is voorzitter van 

LTO Noord en landelijk portefeuillehouder Water. “Deze zomer 

worden belangrijke beslissingen genomen voor de lange termijn 

voor veiligheid en voldoende water voor landbouw en natuur. We 

willen liever dat daarin geen foute keuzes worden gemaakt en 

praten dus graag mee.”

Duurzaam watersysteem

De land- en tuinbouworganisatie kan volgens Siem-Jan Schenk  

zeker een bijdrage leveren aan goede oplossingsrichtingen voor  

een duurzamer watersysteem. “In Oost-Nederland lopen diverse 

projecten, zoals Landbouw op Peil en Salland Waterproof, om 

minder afhankelijk te zijn van de wateraanvoer. LTO Noord levert 

daarin een actieve bijdrage. We kijken naar nieuwe oplossingen om 

water op te vangen en langer vast te houden. Door slim te sturen op 

het waterpeil, ontstaan weer nieuwe mogelijkheden. Verder kijken 

we naar mogelijkheden om de wateraanvoer te verbeteren door het 

IJsselmeer te verhogen. Dat kan elders echter weer wateroverlast 

veroorzaken. Alles staat dan ook met elkaar in verbinding. Daarom is 

samenwerking en afstemming zo van belang.”

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is het antwoord van 

de landbouw op het Deltaprogramma. LTO Noord zoekt hier 

samen met onder meer de waterschappen naar oplossingen voor 

wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een 

economisch sterke en duurzame landbouw. Voor beide 

deelprogramma’s geldt dat je het niet alleen kunt, niet alleen als 

organisatie, maar ook niet als regio. De eerstkomende twintig jaar 

kunnen we goed uit de voeten, maar we moeten blijvend in 

gesprek om samen de juiste maatregelen te kunnen nemen.”

Intentieverklaring bevestigt commitment

Daar waar LTO Noord opkomt voor de belangen, zorgen andere 

organisaties voor de inbreng vanuit andere invalshoeken. “Met de 

ondertekening van de intentieverklaring Zoetwatervoorziening 

Oost-Nederland laten overheden en diverse maatschappelijke 

belangenorganisaties uit de regio Oost-Nederland zien dat we als 

onderdeel van de landelijke aanpak samen willen investeren in een 

duurzaam en robuust watersysteem. Een landelijk gebied, waar we 

blijvend kunnen wonen en werken.”

Landbouw draagt bij 
aan duurzaam 
watersysteem
 

LTO Noord heeft een groot belang bij een goede 

zoetwatervoorziening en is dan ook zeer actief op dat 

gebied. De klimaatverandering zorgt voor extreme natte 

en droge periodes. Er is meer dan voldoende water in 

Nederland, maar het meeste is nodig om zoutwater 

buiten de deur te houden in het westen van het land. 

Slechts 20% komt terecht in het oosten en dat is een 

kwetsbare factor.

Met het Deltaprogramma werken we continu aan een veilige en  

robuuste delta en behoudt Nederland een aantrekkelijke werk-  

en leefomgeving, nu en in de toekomst. Het werkprogramma dat  

de regio’s realiseren, biedt houvast om de ambities daadwerkelijk 

vorm te geven.”

Intentieverklaring: wij gaan écht aan de slag

Om het landelijke programma kracht bij te zetten, verenigen de 

overheden van het RBO zich met de maatschappelijke organisaties. 

Op 27 juni 2014 ondertekenden zij een intentieverklaring. “Hiermee 

laten we zien dat het ernst is”, pleit Bert Boerman. “Droogte is niet 

iets van straks, als de klimaatverandering nog verder doorzet. Nee, 

droogte is nú al een probleem. Wij zijn klaar om aan de slag te gaan 

en komen medio 2015 tot een gezamenlijk werkprogramma.” Op 27 juni 2014 ondertekenden de leden van het Regionaal 

Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost en de maatschappelijke partners  

de intentieverklaring Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.



Het project 
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is een project van het Regionaal 

Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost. Door de klimaatverandering zullen 

perioden van droogte langer aanhouden en vaker voorkomen. In gebieden 

waar niet of nauwelijks sprake is van wateraanvoer, kan die droogte schade 

opleveren voor de economie, de natuur en de leefomgeving. We moeten 

regionaal, maar ook landelijk, actie ondernemen. Zoetwatervoorziening 

Oost-Nederland levert de regionale inbreng in het deelprogramma 

‘Zoetwater’ van het Deltaprogramma. Met deze nieuwsbrief brengen wij u 

op de hoogte van de laatste stand van zaken van het project. Het project 

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is een samenwerkingsverband 

tussen de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland en de water-

schappen Groot Salland, Reest & Wieden, Rijn & IJssel, Vallei & Veluwe  

en Vechtstromen. Het totale gebied wordt Regio Oost genoemd.

Colofon
Meer informatie kunt u verkrijgen bij: 

Jan Kreling (provincie Overijssel) Projectleider

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 7862

Rolf Koops (provincie Overijssel) Projectsecretaris

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Telefoon 06 50 90 26 79

Wilt u zich aanmelden, afmelden of wijzigingen doorgeven met  
betrekking tot deze nieuwsbrief, Neem dan contact op met:  
Rolf Koops, Telefoon 06 50 90 26 79, email RB.Koops@overijssel.nl 
zie ook www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl
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“Drinkwater is vanuit de volksgezondheid gezien een cruciale 

gebruiksfunctie. De kwaliteit van het beschikbare oppervlaktewater 

is voor drinkwater essentieel. Vitens speelt een rol in de keten om 

het oppervlaktewater te verbeteren. “De beschikbaarheid van 

voldoende schoon water is een belangrijke voorwaarde voor de 

ontwikkeling van de economie, het leefklimaat in de stad en  

het behoud van natuur en landschap in Nederland. Maar de 

beschikbaarheid van water is niet vanzelfsprekend. Nu al kennen 

we in onze regio droogteproblemen en de verwachting is dat deze 

door de klimaatverandering zullen toenemen. Hoog-Nederland is in 

deze extra kwetsbaar. Bij de discussie over voldoende water in de 

hooggelegen zandgronden voor landbouw en natuur, moet ook 

rekening worden gehouden met de waterwinningen voor 

drinkwater.”

Waterbuffer voor landbouw en natuur

“Er is op dit moment geen drinkwatertekort, maar er is wel sprake  

van droogteschade in de landbouw”, legt Peter Salverda uit. “Wij 

kunnen nu nog bijdragen om het watertekort in de landbouw te 

compenseren. Als we niet blijven investeren, dan kunnen we dat in 

de toekomst niet meer doen. Vanuit de ketengedachte denken we 

dan ook graag mee om te zorgen voor een goede oplossing.” 

Elkaar versterken

Vitens heeft geen directe bijdrage aan het aanbod geleverd,  

maar is wel een partner in de waterketen. De organisatie voelt  

zich dan ook medeverantwoordelijk om het watersysteem in deze 

regio toekomstbestendig in te richten. “De praktijk laat zien dat 

watergebruikers en –verbruikers elkaar kunnen versterken”, licht 

Salverda toe. “Zo kunnen waterstromen worden verbonden of we 

leren van elkaars technieken. Door samen actief op zoek te gaan 

naar kansen en innovaties en deze mogelijkheden te benutten, 

willen we bijdragen aan zuinig watergebruik. Hier spelen ‘best 

practices’ ook een belangrijke rol. Wij pompen bijvoorbeeld water 

weg en slaan dat tijdelijk op. In droge tijden kan een gedeelte 

hiervan worden gebruikt voor landbouw en natuur. Het andere 

deel blijft uiteraard beschikbaar als drinkwater.” Door projecten en 

pilots te koppelen aan een uitvoeringsprogramma zoals ZON, 

kunnen de opgedane kennis en ervaring elkaar weer

verder helpen.

Vitens 
trouwe partner in 
Deltaprogramma

Waterleidingbedrijf Vitens is één van de partners die op 

27 juni 2014 de intentieverklaring Zoetwatervoorziening 

Oost-Nederland (ZON) heeft ondertekend. 

“Vanzelfsprekend”, vindt Peter Salverda, strategisch 

omgevingsmanager van Vitens Gelderland. 

“Waterleidingbedrijven zijn een belangrijke speler in de 

waterketen. ZON helpt ons om met een integrale aanpak 

samen met alle partijen de juiste route te volgen voor 

een toekomstbestendig watersysteem.” 


