
Geacht bestuur, 

De droogte houdt aan. Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot ruim boven de 5% droogste jaren
en neemt naar verwachting de komende 15 dagen nog verder toe. In het zuidelijk deel van ons 
beheergebied (Wateraanvoergebieden Vecht – Twentekanalen en Ankersmit) hebben wij een 
inlaatcapaciteit bereikt van 80 tot 100% en desondanks zakken de grondwaterstanden verder uit. 
Naast wateraanvoer (en maaibeheer dat hier op is afgestemd), is in ons beheergebied reeds ingezet 
op het vasthouden en bufferen van water. Overal zijn de oppervlaktewaterpeilen al ingesteld op de 
bovenkant van de bandbreedte (maximum peil). 

Om neerslag en aangevoerd water in de genoemde wateraanvoergebieden maximaal te benutten en 
grond- en oppervlakwaterstanden maximaal te ondersteunen, hebben wij besloten in een selectie van 
peilvakken in de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Ankersmit (bijgevoegd in de bijlage), 
oppervlaktewaterpeilen tot boven het afgesproken maximumpeil in te stellen (extra peilopzet 
genoemd). Bij deze selectie is gekeken waar de meeste kansen liggen voor waterbuffering en waar 
het vanuit het beheer ook mogelijk is. Het gebied waar wij de extra peilopzet doorvoeren, is 
weergeven in de bijgevoegde kaart. Het betreft de groen gekleurde gebieden.  

Ons besluit extra peil op te zetten boven het maximumpeil is gebaseerd op een afweging tussen 
minder kans op droogteschade en iets meer risico op wateroverlast bij een omslag in het weer, met 
hevige buien in korte tijd. We zijn hier extra alert op en verwachten hiermee een verdere afname van 
de waterbeschikbaarheid in ons gebied te vertragen.

Onze communicatie over droogte kunt u volgen via social media en op ons blog op de website: 
Liveblog: droogte | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl).
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