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Effecten

2

•

Grondwater, schade landbouw en natuur

•

Waterstand Rijntakken – scheepvaart

•

Verzilting

•

Watervoorraad IJsselmeer

•

Waterkwaliteit

•

Grenzen aan infrastructuur
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Governance droogte
• Organisatie (wie)
– ‘Crisiskolom’
– Rol & verantwoordelijkheid
• ‘Gereedschap’ (hoe)
– Wet en regelgeving
– Maatregelen

Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte
(LDWD)
Inhoud
• Netwerkschema
• Opschalingsstructuur
• Opschalingscriteria
• Afspraken over:
– Informatie-uitwisseling
– Communicatie naar publiek en
stakeholders
– Acties
– Taken en verantwoordelijkheden
Te vinden via Helpdesk Water

Opschaling
Niveau 3: (dreigende) crisis
als gevolg van watertekorten
Niveau 2: feitelijke watertekorten
Niveau 1: dreigend watertekort

Niveau 0: normale situatie

Netwerkschema
“droogtekolom”

Regionaal Droogte-Overleg
•
•
•
•
•
•
•

Monitoren regionale situatie
Adviseren op basis regionale
uitwerking verdringingsreeks
Informatie-uitwisseling binnen het
RDO en met de LCW
Afstemmen over communicatie
Informeren van crisis-organisatie en
veiligheidsregio’s
Contact met belanghebbenden
Afstemmen/coördineren regionale
maatregelen

Landelijke coördinatiecommissie Waterverdeling
(LCW)
•
•
•
•
•

Opstellen landelijk beeld met verwachtingen, duiding en advies
(Droogtemonitor)
Waterbeheerders in staat stellen om tijdig maatregelen te nemen en schade
waar mogelijk te voorkomen
Bevorderen afstemming in communicatie
Coördinatie bij uitvoering besluiten
Advisering maatregelen (o.a. over prioritering bij schaarste).

Managementteam Watertekort (MTW)
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluitvorming over maatregelen in het hoofdwatersysteem buiten de
normale beheerafspraken
Afstemming met andere beleids-DGs binnen Ie&M, bestuursniveau
waterschappen, en extern
Advisering minister I&M
Komt wekelijks bijeen bij feitelijk
watertekort (niveau 2/code oranje)
DG-RWS zit voor (namens IenM)
Voor de waterschappen UvW en/of
een bestuurder waterschap
Wordt geadviseerd door WMCN-LCW
Raadpleegt partners

Achtergrond verdringingsreeks
• Achtergrond verdringingsreeks:
– Tweede Nota Waterhuishouding
– Evaluatienota 2004
– (Droogtestudie 2000 – 2005; aanleiding WB21)
• Verdringingsreeks:
– Instructienorm
• Inzetten bij (dreigend)watertekort
– Gericht op ruimte voor maatwerk voor waterbeheerder
afhankelijk van:
• Droogtesituatie
• Regionale situatie en behoeftes
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De verdringingsreeks

Duiding in het kort
• Alles is categorie 4, tenzij:
– De veiligheid in het geding is of er onomkeerbare schade dreigt
voor functies cat. 1
– De leveringszekerheid van nutsvoorzieningen drinkwater of
energie in gevaar is (cat. 2)
– Voorkomen van grote sociaal economische gevolgen indien je dit
met relatief kleine hoeveelheden water kan doen. (proceswater
en tijdelijke beregening kapitaalintensieve gewassen) (cat. 3)
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Het belang van data en informatie
•

•

•

•

14

Metingen en verwachtingen
– meteorologie
– hydrologie
– chloride
Objectinformatie
– staat de inlaat open
– klopt het debiet
Afspraken, procesinformatie
– is besluit … al genomen
– is de KWA (+) nog actief
– Effect van maatregelen
Overig
– is dit een kwetsbaar gebied
– waar zitten cat. 3 bedrijven
– welke scenario’s zijn denkbaar
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Resume: de uitdagingen
• Veel partijen betrokken
– Rol en verantwoordelijkheid
– Afgestemde communicatie
• Droogte crisis duurt lang
– Bemensing
– Politieke aandacht tijdens crisis
• Verdringingsreeks
– Hoe toe te passen
– Duiding
• Informatie voorziening
– Inzicht in actuele situatie
– Langere termijn verwachtingen
– Effect van maatregelen
15

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Beleidstafel – Eerste rapportage (“70%”) maart
22 aanbevelingen (beleidstafel beslist zelf niets), onder andere:
•

Verdringingsreeks. Geen wettelijke aanpassing
Wel: extra handleiding, regionale uitwerking, kaart natuur

•

Meer communicatie en verwachtingenmanagement
Naar publiek en belanghebbenden

•

Grondwater – voorraadbeheer, meer vasthouden

•

Verzilting en waterverdeling IJsselmeer. O.a. actie BPIJ voor 1 mei

•

Beleidsregel chloride in drinkwater

•

Verbinding informatie drinkwatersector – LCW tijdens droogteperiode

•

Doorgaan met SWM, redeneerlijnen, informatie ontsluiten/delen.

Landelijke evaluatie
•

Planning: eind maart gereed. Oplevering aan SG aan IenW.

•

Berenschot-Arcadis heeft het meeste materiaal binnen. Nu verder verwerken.

•

Positieve punten onder andere (waarnemingen, geen oordeel!):

– Crisisorganisatie heeft vrij goed gefunctioneerd
– Communicatie was goed, droogtemonitor zeer positief
•

Enkele aandachtpunten:
– LCW lijkt vooral waterverdeling, in mindere mate droogte
– ‘Informatieve opschaling’ is onduidelijk

– Gedeeld actueel beeld
– Informatie-uitwisseling drinkwatersector-LCW
– Samenstelling en rol VG

Verdringingsreeks na beleidstafel
•

Voor dit seizoen: aanvullende handleiding
– Historie, overwegingen bij wetgeving
– Meer verduidelijking categorieën
(o.a. natuur en industrie/landbouw cat. 3)
– Volgorde, van 4 naar 1 denken
– Aandacht voor communicatie en
verwachtingen

•

IPO: kaart natuurgebieden categorie 1
– Voorlopige versie, in 2020 definitief

•

Regionale uitwerking, afspraken op RDOniveau
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Kernboodschappen (1): proces en organisatie
•
•

•
•
•

•
•

Nederland was voorbereid. De crisisorganisatie stond gereed. De benodigde maatregelen
konden worden uitgevoerd. Het landelijk draaiboek werkte goed.
De verdringingsreeks werkt goed. Hij vergt wel meer uitleg en onderbouwende
informatie voor een betere toepassing, met name m.b.t. definitie en locatie categorie 1
(natuur) en categorie 3 (industrie en landbouw).
Communicatie ging goed, informatie werd door de media goed overgenomen en geduid.
De Droogtemonitor bleek een belangrijke en gewaardeerde informatiebron.
Intensieve communicatie met belanghebbenden is erg belangrijk, zowel voorafgaand aan
als tijdens perioden van watertekort, droogte en lage waterstanden.
De samenwerking tussen waterbeheerders was goed. Goede informatie-uitwisseling is
essentieel. Slim watermanagement werpt zijn vruchten af, deze werkwijze zo snel
mogelijk verder uitrollen.
Tegelijkertijd kan op inwinnen, ontsluiten en delen van informatie nog winst worden
geboekt.
Hulpmiddelen zoals de LCW-sitrapmodule, Waterinfo.nl en app-groepen bleken zeer
waardevol en efficiënt.
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Kernboodschappen (2): inhoud
•

•

•

•

De zomer van 2018 was uitzonderlijk warm en zeer zonnig, met een neerslagtekort dat
in Nederland gemiddeld eens in de 30 jaar voorkomt. De aanvoer door de Rijn en de
waterstanden op de Rijntakken waren, na een normaal voorjaar, van juli tot december
extreem laag. De combinatie van deze factoren maakte 2018 tot een zeer bijzonder jaar.
Het watersysteem blijkt behoorlijk robuust te zijn. De kleinschalige wateraanvoer (KWA)
kan nu al meer dan we dachten. Daarentegen zijn de mogelijkheden bij uitzakkend
grondwater beperkt.
De grote inhoudelijke kwesties waren droogte op de hoge gronden, lage waterstanden op
de rivieren (gevolgen scheepvaart), verzilting, en de watervoorraad in het
IJsselmeergebied.
De droogte bracht een aantal kennislacunes aan het licht, met name omtrent:
– bevoegdheden en handelingsperspectief m.b.t. grondwater en natuur
– redundantie in de drinkwatervoorziening
– operationele grenzen van het waterbeheer
– systeemkennis over verzilting van het hoofdwatersysteem
– de relatie tussen wateronttrekkingen en vaardiepte
– lange termijnverwachtingen
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Kennisbehoefte n.a.v. deze droogteperiode
•
•
•
•
•
•

•

Meer inhoudelijke onderbouwing en juridische duiding ten behoeve van
toepassing Verdringingsreeks
Meer inzicht in locaties en watervraag van categorie 3 bedrijven industrie en
landbouw
Meer inzicht in locaties en mogelijkheden wateraanvoer categorie 1 natuur
Meer inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden grondwater
Meer inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden natuur
Meer informatie over drinkwaterproductie (locaties, bronnen, buffers,
uitwijkmogelijkheden, …)
Meer inzicht in de relatie tussen wateronttrekkingen en vaardiepte
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