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Voorbereiding droogte 2020

Geacht bestuur,
Na de droge jaren van 2018 en 2019 verloopt ook het voorjaar van 2020 extreem droog. Het
doorlopend neerslagtekort is opnieuw zeer hoog opgelopen. Het neerslagtekort is op dit moment zelfs
groter dan in 1976 in dezelfde periode van dat jaar. We weten uiteraard niet of en hoe droog de
zomermaanden gaan verlopen, maar de dalende trend in de grondwaterstanden zet momenteel door.
Daarom willen we maximaal inzetten op het vasthouden en bufferen van water in ons beheergebied.
Dit doen we nu al door overal de peilen in te stellen op de bovenkant van de bandbreedte
(maximumpeil). Wij hebben u hierover geïnformeerd via iBabs.
Eén van de aanvullende maatregelen die we kunnen nemen wanneer de komende periode
onvoldoende neerslag valt, is het opzetten van het oppervlaktewaterpeil tot boven het afgesproken
maximumpeil. Hiermee bouwen we een extra waterbuffer op, zodat we zo lang mogelijk aan de
watervraag kunnen voldoen. Op dit moment heeft ons watersysteem nog voldoende overcapaciteit om
een extra peilopzet te kunnen realiseren. Wij hebben daarom besloten om, in afwijking van de nota
Peilbeheer, de oppervlaktewaterpeilen waar nodig tot boven de vastgestelde maximale peilen op te
zetten. Dit doen wij alleen indien daar geen schade voor derden uit voortvloeit.
Vervolg
Wij zullen u door middel van een periodieke update op de hoogte houden van de actualiteit,
ontwikkelingen en genomen maatregelen in het kader van de droogte.
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