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Geacht bestuur,
Inleiding
De droogte van 2018, 2019 en 2020 heeft voor delen van Nederland grote maatschappelijke en
economische gevolgen gehad. Om Nederland beter weerbaar tegen droogte te maken zijn aan de
landelijke beleidstafel droogte afspraken gemaakt om beter met een volgende droogteperiode om te
gaan. Een van de afspraken betreft de opdracht aan de droogteregio’s om de regionale uitwerking
van de verdringingsreeks op te pakken en afspraken te maken over de waterverdeling.
In het project ‘Actualisatie Waterverdeling’ werken Rijkswaterstaat Midden Nederland en de 6
provincies en 9 waterschappen samen om invulling te geven aan deze afspraken voor de regio
IJsselmeergebied. Al deze partijen zijn in droge perioden afhankelijk van wateraanvoer uit het
IJsselmeer/Markermeer. De eerdere afspraken over waterverdeling in deze regio dateren uit 2009.
Met deze brief willen we u informeren over de stand van zaken en brengen we u op de hoogte van de
ontwikkelingen in de regio IJsselmeergebied.
Herziening afspraken en wijziging verdringingsreeks in provinciale verordening
Sinds 2009 hebben fusies plaatsgevonden van waterschappen, zijn aanvoermogelijkheden veranderd
en is er een verbeterd beeld van de watervraag. Met name in de droge zomer van 2018 en de twee
opvolgende relatief droge jaren zijn er veel nieuwe inzichten opgedaan over de waterverdeling van het
IJsselmeergebied. Daarom is gewerkt aan herziening en actualisatie van de gegevens en afspraken
uit 2009.
Hiernaast hebben partijen gewerkt aan actualisatie van de regionale verdringingsreeks. De
verdringingsreeks gaat over de rangorde bij watertekorten. De verdringingsreeks bestaat uit vier
categorieën. De rangorde van belangen binnen de categorieën 1 en 2 is op nationaal niveau
vastgelegd. Binnen de categorieën 3 en 4 is op nationaal niveau geen rangorde vastgelegd. Dit mag
regionaal worden gespecificeerd en dat is voor de regio IJsselmeergebied uitgewerkt. Om de nieuwe
inzichten en afspraken vast te leggen, willen partijen begin volgend jaar een bestuursovereenkomst
voor de waterverdeling in de regio IJsselmeergebied ondertekenen.
Het vaststellen van de regionale verdringingsreeks is een bevoegdheid van de provincies. Met het
ondertekenen van de bestuursovereenkomst stemmen partijen er mee in dat provincies de formele
procedure gaan doorlopen. Dit gaat eenduidigheid geven voor de hele regio en is een belangrijk
resultaat van dit project.
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Proces binnen WDODelta
Het tekenen van de bestuursovereenkomst is een bevoegdheid van het DB. Wij hebben dit onderwerp
besproken in haar vergadering van 30 november, waarbij is ingestemd met het conceptbestuursakkoord. De planning is dat de bestuursovereenkomst eind januari ’22 of begin februari ’22
door partijen wordt ondertekend.
Wij willen u graag in een Deltabijeenkomst hierover nader informeren. Begin 2022 organiseren wij
daarom een Deltabijeenkomst waarbij we dieper ingaan op de ontwikkelingen in het
IJsselmeergebied, waaronder de Actualisatie van de waterverdeling regio IJsselmeergebied. Hierbij
willen we u ook meenemen in de overige ontwikkelingen in de regio IJsselmeergebied zoals de
effecten van zeespiegelstijging en de verziltingsproblematiek.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend
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