
Nationaal Congres 
Klimaatadaptatie
Beeldverslag werksessie 1.8

Wat zijn de gevolgen van droogte op lokaal 
niveau en wat kun je eraan doen?



› 09.00 - 10.00 uur Inloop 
› 10.00 - 11.30 uur Plenair programma
› 11.30 - 11.50 uur Pauze 
› 11.50 - 13.00 uur 1e ronde werksessies 
› 13.00 - 13.50 uur Lunch 
› 13.50 - 15.00 uur 2e ronde werksessies 
› 15.00 - 15.20 uur Pauze 
› 15.20 - 16.30 uur 3e ronde werksessies 
› 16.30 - 17.30 uur Borrel 

Programma Nationaal Congres 
Klimaatadaptatie
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Het programma van deze werksessie:
1. Introductie Beleidstafel Droogte
2. Vasthouden van water in de haarvaten van het systeem, 
3. Praktische maatregelen voor water in de stad. 
4. Ten slotte gaan we met elkaar in gesprek: “hoe doe jij dat 

nou?” 
- Sessiebegeleider Marinette Mul (Infram)
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Rob Bouman (projectleider Beleidstafel Droogte (IenW)) geeft 
een introductie op de Beleidstafel Droogte: 
“Er is veel bereikt in korte tijd!”
“Het is van belang om niet alleen maar snel water af te voeren 
maar ook robuustere systemen te ontwikkelen die ook water 
kunnen vasthouden.” 



› Ronald van Ark (Waterschap Rijn en IJssel) 
licht de situatie bij het waterschap toe:

› “Droogte 2018 was bij ons nog erger dan 
1976. De twee belangrijkste vervolgacties 
waren het volledig richten op vasthouden 
indien het valt tijdens de winter (anders 
werken) en grondeigenaren oproepen om 
water vast te houden in de haarvaten (door 
middel van duikerafsluiters). Er waren 90 
verzoeken voor duikerafsluiters. Het 
waterschap verleende deze inclusief advies, 
zo werd handelingsperspectief geboden.”

› Zaal: “Leidt dit niet tot
veel ‘minibeheerders’?”
Ronald: “eigenaren 
beheren deze 
haarvaten al zelf dus 
deze maatregel zorgt
af en toe voor wat 
minder toevoer naar 
ons systeem maar dat 
is geen probleem.”

Vasthouden van water in de 
haarvaten van het systeem

Duikerafsluiter



› Geert Janssen licht de situatie 
bij Gemeente Zwolle toe:

› “We zullen op alle niveaus 
maatregelen moeten nemen 
om de impact van 
klimaatverandering tegen te 
gaan”.
1. Gemeenteniveau: In extreme 

gevallen is het van belang dat 
het water uit de Weteringen niet 
dwars door de stad hoeft maar 
er omheen kan (om schade in de 
stad te voorkomen) door o.a. 
gebruik te maken van natuurlijke 
laagtes om de stad.

2. Stadniveau: het creëren van  
groenblauwe netwerken door 
haarvaten te verbinden. We 
beginnen met de kwetsbare 
gebieden

3. Wijk/buurt/perceel-niveau: er is 
exact in beeld op welke plekken 
last van is hitte en 
wateroverlast. Dit helpt om 
maatregelen te nemen.

Praktische maatregelen 
in de stad
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In 
gesprek 
met de 

zaal



Gespreksonderwerpen met de zaal 

› 1 Hoe kunnen we de grondeigenaren verleiden actief mee te 
werken aan de droogtebestrijding? Wat zijn de succesfactoren?

› 2 Het is vreemd dat woningeigenaren verantwoordelijk zijn voor 
droogteschade door uitzakkende grondwaterstanden, terwijl zij 
daar nauwelijks invloed op hebben. De (grond)waterbeheerders in 
bebouwd gebied kunnen meer werk maken van hun zorgplicht. 
Ook als dat geld kost. Welke concrete maatregelen hebben zij tot 
hun beschikking, wat zijn quick wins, welke maatregelen vergen 
meer aanloop- en ontwikkeltijd?

› 3 De opgave om stedelijk/bebouwd gebied klimaatbestendig te 
maken is groot. Waar te beginnen? Met de meest kwetsbare 
gebieden? Hoe worden die bepaalt en wie bepaalt dat?

› 4 De gemeenten en provincies kunnen hun 
klimaatadaptatiestrategie opnemen in hun omgevingsvisie. Maar 
dan moet je wel integrale afwegingen maken én deze concreet 
borgen. Wat zijn jullie succesfactoren?



Leerpunten 1



Leerpunten 2



Leerpunten 3



Leerpunten 4



› “We doen het samen, maar 
hoe doe je dat dan?” –
Ronald van Ark

› Er zijn contactgegevens 
uitgewisseld en deelnemers 
aan de werksessie zijn 
gekoppeld aan relevante 
aanbevelingen uit de 
Beleidstafel Droogte

Afronding



Bijgevoegde presentaties

1. Introductie Beleidstafel Droogte (Rob Bouman, Min IenW)
2. Vasthouden van water in de haarvaten van het systeem (Ronald 

van Ark, Waterschap Rijn en IJssel)
3. Praktische maatregelen in de stad (Geert Janssen, Gemeente 

Zwolle)



Beleidstafel Droogte
Eerste resultaten
Nationaal congres klimaatadaptatie
13 juni 2019

Rob Bouman

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectleider Beleidstafel Droogte



• Aanleiding
• Doel
• Werkwijze

Waarom?

13-6-2019
Beleidstafel Droogte 16



Samenstelling Beleidstafel droogte

› Rijk: DGWB, RWS, LNV, EZK
› Staf-DC
› Unie van Waterschappen
› IPO
› VNG
› BPZ 
› VEWIN
› OFL (Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving)
› LCW
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Eerste resultaten Beleidstafel Droogte
1. Verdringingsreeks
2. Klimaatrobuust grond- en oppervlaktewatersysteem 
3. Drinkwater en oppervlaktewater 
4. Waterverdeling IJsselmeer 
5. Data- en informatievoorziening
6. Internationale afspraken over stroomgebieden
7. Scheepvaart
8. Economische schade
9. Investeringen
10. Communicatie

Beleidstafel Droogte
13-6-2019
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 Geen wettelijke aanpassing nodig

 Handleiding beschikbaar op helpdesk water

 Regionale uitwerking verdringingsreeks: lokaal maatwerk

 Werkversie kaart met kwetsbare natuur (categorie 1 VR)

 Communicatie en informatievoorziening cruciaal

Verdringingsreeks

13-6-2019
Beleidstafel Droogte 20



 Geen aanleiding om wettelijke bevoegdheden te wijzigen

 Actief voorraadbeheer van grondwater is de sleutel. Inzetten op structurele maatregelen 
gericht op een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem, ruimtelijke 
inrichting en grondgebruik

 Actie BPZ: verdere uitwerking van waterbeschikbaarheid.

 Actie DPRA: nadere uitwerking van het thema droogte bij stresstesten en risico-dialogen

 Actie gemeenten en waterschappen: uitvoering van stresstesten en operationele 
maatregelen + borging in 

 Actie LNV: Actieprogramma’s Klimaatadaptatie Landbouw en Natuur

 Actie provincies en gemeenten: ruimtelijke borging droogtebeleid in omgevingsvisie

 Actie provincies en rijk: grondwateronttrekkingen bij kwetsbare natuurgebieden in kaart

Grondwater

13-6-2019
Beleidstafel Droogte 21



 Uitwerkingen aanbevelingen 1e tranche
 Regionale afspraken over waterverdeling
 Handleiding verzilting drinkwater(bronnen)
 Update economische schade droogte

 Onderwerpen 2e tranche:
 waterverdeling 
 scheepvaart
 Programma’s klimaatbestendige landbouw en natuur
 droogte, kwetsbare bebouwing (woningen) en infrastructuur
 industrie
 waterkwaliteit

Wat komt er nog aan?

13-6-2019
Beleidstafel Droogte 22



 Oplevering resultaten 2e fase: eind augustus
 Beleidstafel Droogte 25 september: 50% versie eindrapportage
 Beleidstafel november 2019: 90% versie
 Stuurgroep Water 11 december: besluitvorming eindrapportage
 Verzending naar Tweede Kamer: 20 december
 Opheffen Beleidstafel Droogte

Planning

13-6-2019
Beleidstafel Droogte 23



Droogte op de hoge zandgronden 
Samen aan de slag in de ‘haarvaten’

Ronald van Ark, Waterschap Rijn en IJssel



1. Droogte 2018
2. Herstelmaatregelen (korte termijn)
3. Hoe verder (lange termijn)?

Historisch Gelders erfgoed lijdt tonnen 
schade door droogte
Omroep Gelderland 14/08/18

Boeren claimen schade door 
droogte
Het Financieele Dagblad 20/07/18

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilytTY8I_dAhUOZVAKHQ3DB-QQjRx6BAgBEAU&url=https://fd.nl/economie-politiek/1152739/droogte-zuid-afrika-treft-boeren-harder-dan-voorheen&psig=AOvVaw0sH3cMCiYr30rFezb30g-d&ust=1535550278726510


Onttrekkingsverboden

1. Droogte 2018



Conclusies najaar 2018
 Grondwaterpeilen zullen niet overal 

herstellen, tenzij we een zeer natte winter 
krijgen.

 Omdat het grondwatersysteem de motor is 
voor het oppervlaktewatersysteem, herstellen 
oppervlaktewaterpeilen en afvoer niet tot 
normale waarden.

1. Droogte 2018



Maatregelen gericht op herstel voorjaar 
2019 (besluit november 2018):

• Eigen peilbeheer waterschap richten op 
vasthouden.

• Grondeigenaren en -gebruikers oproepen 
water vast te houden (in de haarvaten).

2. Herstelmaatregelen (korte termijn)



Aan de slag in de haarvaten: duikerafsluiters
2. Herstelmaatregelen (korte termijn)



• Ruim 90 verzoeken (97% agrariërs). 
• Veel media aandacht, lokaal, regionaal en 

landelijk. 
• Interesse van agrariërs van elders: Utrecht,  

Groningen, Drenthe, Zeeland, Brabant.
• Met name communicatieve impact: toename 

waterbewustzijn!

2. Herstelmaatregelen (korte termijn)



• Aanbeveling BtD: actief voorraadbeheer 
grondwater

• Op percelen en in wijken 
• Optimalisatie van het watersysteem 
• Aanpassing van functies (ruimtelijke adaptatie)

• Samenwerking begint bij gedeeld probleembesef 
en urgentie; actie met duikerafsluiters is 
belangrijke stap in dat proces!

3. Hoe verder? Lange termijn
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Zwolse Adaptatie Strategie

In 2050 klimaatbestendig ingericht, veilig 
voor overstromingen en aangepast aan 
extreem weer
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjc-buz-uDiAhWCIVAKHRZ8BNgQjRx6BAgBEAU&url=https://magazines.deltacommissaris.nl/deltanieuws/2018/03/deltacongres&psig=AOvVaw2RvuYAc038Npr50pXE2MAo&ust=1560326252714386






Klimaatschade in Zwolle t/m 2050 ruim € 200 miljoen

Wateroverlast: 50 miljoen

Hitte:  63,2 miljoen

Overstroming:  93,3miljoen

http://www.klimaatschadeschatter.nl/



Regionaal
Waterrobuust

Zwolle

Stedelijk
Groenblauw 

netwerk

Wijk en buurt
Sponswerking

STRESS TEST
Klimaatimpact bekend:

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjngJjtn87iAhVEEVAKHQv4CCwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/nieuws/achmea-laat-in-2017-sterk-verbeterde-resultaten-zien/&psig=AOvVaw3DMrQ9euGScu_5kqfqFT1M&ust=1559683467246262
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRnfeeoM7iAhVJI1AKHWteCNEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brightaccess.nl/bedrijventerreinen/Zwolle/Hessenpoort&psig=AOvVaw06-OQUxDVinrKbBucuBTLo&ust=1559683576761201
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR9pO7oM7iAhWMJ1AKHeJUDG8QjRx6BAgBEAU&url=https://intermate.nl/companies/witteveen-bos/&psig=AOvVaw0fTUe431vLCGSPpgR4Eb6Z&ust=1559683634732771
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4-pL6oM7iAhVNLVAKHbBlAx8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.verkeerinbeeld.nl/vacature/210817/adviseur-mobiliteit-en-infrastructuur---royal-haskoningdhv&psig=AOvVaw1MjoYB1xvAJb_nHXLTdwAe&ust=1559683767138134


21-6-2019 Adaptatiestrategie: 1. Waterrobuust Zwolle



Adaptatiestrategie: 2. Groenblauwe netwerken



Adaptatiestrategie: 3. Stadsbreed vergroenen
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Wijk-. Buurt en straatniveau

Wateroverlast
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Hitte 
(> 30°C, 15.00u)
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Voorbeeld Assendorp: Klimaatkansenkaart

Assendorp is een badkuipProjecten slim koppelen via MJOP



We beginnen niet vanaf nul ……..  
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21-6-2019

https://vimeo.com/334692001
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kijk

Van Kwetsbaar naar
Weerbaar
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