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Voorbereiding droogte 2019

Geacht bestuur,
Na het extreem droge jaar 2018, verloopt ook 2019 tot nu toe droger dan normaal en loopt het
doorlopend neerslagtekort opnieuw op richting een uitzonderlijke situatie, die statistisch slechts 1 keer
per 20 jaar voor zou komen. De grondwaterstanden zijn in een groot deel van ons gebied (hoge
zandgronden) zelfs al extreem laag voor de tijd van het jaar. Wij hebben u hierover via diverse
mailberichten geïnformeerd.
Graag informeren wij u dat wij een aantal besluiten hebben genomen om goed voorbereid te zijn op de
komende periode.
1. Afhankelijk van hoe de droogtesituatie zich ontwikkelt kunnen DB-besluiten (zoals
onttrekkingsverboden) nodig zijn. Om slagvaardig te kunnen zijn en tijdig de juiste maatregelen te
kunnen nemen hebben wij besloten aan de waarnemend dijkgraaf mandaat te verlenen voor de
noodzakelijke besluiten in het kader van de droogtesituatie.
2. Eén van de maatregelen die we zouden kunnen nemen, wanneer de komende periode
onvoldoende neerslag valt, is het hoger opzetten van het oppervlaktewaterpeil ten opzichte van
het afgesproken maximum peil. Hiermee wordt een extra waterbuffer opgebouwd, zodat we zo
lang mogelijk aan de watervraag kunnen voldoen.
3. Tot slot hebben wij besloten om de proef ‘Aangepast peilbeheer Boezem NW Overijssel’ (meer
water van buiten het gebied inlaten) voort te zetten. Doel van deze maatregel is het beperken van
de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben. Volgens afspraak is deze proef per 1
juli 2019 gestopt. Vanwege het huidige neerslagtekort, actuele lage grondwaterstanden en de
positieve reacties vanuit het gebied op de proef, hebben wij echter besloten de proef per direct
voort te zetten tot uiterlijk 1 oktober 2019. De terreinbeheerders en de provincie Overijssel zijn
expliciet bij dit voornemen betrokken geweest.
Middels het bijgevoegde persbericht is het gebied over de voortzetting van de proef geïnformeerd.
Tegelijkertijd zijn we de meest direct betrokken partners telefonisch of per mail op de hoogte
gebracht van dit besluit. De resultaten van de proef worden meegenomen bij het herzien van het
peilbesluit in de toekomst. Deze herziening wordt eind 2019 opgestart.
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Vervolg
Wij zullen u door middel van een wekelijkse update op de hoogte houden van de actualiteit,
ontwikkelingen en genomen maatregelen in het kader van de droogte.
Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
de secretaris

de waarnemend dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

P.A. Zoon

Bijlage:
1. Persbericht aangepast peilbeheer boezem NW Overijssel

