
Regio IJsselmeergebied 
en WDODelta

Informatieve bijeenkomst over 
toekomstige en 

actuele ontwikkelingen

Deltabijeenkomst 13 januari 2022



Inhoud
Vooraf: Introductie IJsselmeergebied

Deel 1 Toekomstige ontwikkelingen regio IJsselmeergebied

• Wat staat ons te wachten in het licht van klimaatverandering rond 
2050 en verder? 

• Welke urgentie brengt dit mee voor WDODelta?

Deel II Actuele ontwikkelingen IJsselmeerregio: 

• Hoe benutten we het huidige systeem zo goed mogelijk? 

• Waterverdeling regio IJsselmeergebied

Doel
Informeren & bespreken relatie WDODelta en IJsselmeergebied



Inleiding Regio IJsselmeergebied



Inleiding: WDODelta kent sterke verbondenheid met 
IJsselmeergebied

• Normale omstandigheden: naast bemalen gebieden, grote delen met 
open verbinding

• Invloed peil IJsselmeer tot voorbij Meppel en Zwolle

• Relatie/ afhankelijkheid onder extreem natte en droge omstandigheden

Aanvoer en extreem droge 
omstandigheden (droogte)



Deel I Toekomstige ontwikkelingen regio  
IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied bezien vanuit het licht van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging



Toekomst: wat staat ons te wachten in het licht van 
klimaatverandering rond 2050 en verder?



Toekomst: klimaatverandering & 
zeespiegelstijging 

• Keuzes IJsselmeergebied hebben invloed op onze delta 

o met name op thema’s veiligheid, waterafvoer en 
waterbeschikbaarheid

o Richting 2050 zullen we dus steeds meer moeten anticiperen op 
mogelijke veranderingen

o Bijv….levensduur van investeringen voor gemalen ligt op circa 30 
jaar

• Veranderingen klimaat zetten door (IPCC en klimaatsignaal 
KNMI)

o Vertrekpunt dat tot 2050 huidige IJsselmeerpeil 
gelijk blijft



Kennisprogramma zeespiegelstijging
• Zichttermijn 2100 en verder 
• Loopt tot 2025
Huidige strategie
• Huidige peilen watersysteem van het IJsselmeergebied  handhaven tot 2050

Vergroten kennis en verkleinen onzekerheden

Centrale vragen:
- Hoe lang is de huidige strategie vol te houden?
- En als we het niet vol kunnen houden, wat dan? 



Toekomst IJsselmeergebied irt WDODelta

• Klimaatverandering en zeespiegelstijging gaat invloed 
hebben op onze delta

• Groeiende urgentie om bij grote investeringen met een 
lange levensduur doorkijk te maken en duiding te geven 
(richting 2100)

• Richting 2025: welke randvoorwaarden meegeven bij 
bijv grote investeringen met lange levensduur? 



Vragen deel I?



Deel II Actuele ontwikkelingen IJsselmeergebied

Hoe benutten we het huidige systeem zo goed mogelijk na de 
ervaringen met droogte in 2018, 2019 en 2020

• Waterverdeling regio IJsselmeergebied



Waterverdeling regio 
IJsselmeergebied

• Droogte in 2018 (en 
2019/ 2020) 



Opdracht, partijen en bevoegdheden

Bevoegdheden
• RWS, provincies en waterschappen: actualiseren van afspraken in 

bestuursovereenkomst 
• Provincies: aanpassen van verdringingsreeks in Provinciale Omgevings

Verordeningen (POV)

Betrokken overheden
- Rijkswaterstaat, Provincies (7) & Waterschappen (9)

Opdracht beleidstafel droogte
- Aanbeveling 5: stel regionale uitwerkingen van de verdringingsreeks op
- Aanbeveling 34: stel redeneerlijnen op en maak afspraken over waterverdeling 

in het IJsselmeergebied



Waterverdeling regio IJsselmeergebied

Gaat over verdeling van oppervlaktewater!



Wat is de verdringingsreeks? En welke categorieën 
zijn er?

Categorie 3 en 4: Regionale uniformering, 
Verduidelijking en Vereenvoudiging



Waterverdeling regio IJsselmeergebied
Opbrengsten: 
- Eenduidigheid in het handelen binnen de regio, dmv

- aangescherpte spelregels zoals opschalingscriteria
- beter beeld van de watervraag van functies per 

seizoen
- afspraken over verziltingsproblematiek 

- Beter uitlegbare regionale verdringingsreeks, dmv
- Uniformering, verduidelijking en vereenvoudiging 

van de Regionale Verdringingsreeks



Nog nader uit te werken
Toepassing categorie 3: 
• Reservering van kleine hoeveelheid water voor categorie 3. 

Waterbeheerder kan deze situationeel inzetten bij droogte

Nieuwe watervragers:
• Huidige afspraak in Deltaprogramma (binnen de zoetwater strategie) :

• Borgen de standstill 
• Maatregelen waterneutraal

• Procesafspraak om landelijk op te pakken en kaders uit te werken



Proces & vervolgstappen waterverdeling
Afgelopen maanden
• Behandeling bij partijen (waterschappen, provincies en RWS)
• Eind nov ‘21  behandeld in DB, informatiebrief in dec ‘21 naar AB

Komende periode
• Begin feb ‘22 ondertekening Bestuursovereenkomst
• Provincies doorlopen procedures tbv aanpassing van de regionale 

verdringingsreeks. Gereed in 2022 of eerste helft 2023
• Daarna doorvertaling en actualisatie van bestaande waterakkoorden 



Ten slotte
Druk op waterbeschikbaarheid IJsselmeer neemt 
toe, door bijvoorbeeld:

- Extra watervraag veenweidegebieden 
- Verlies wateroppervlak voor natuur, woningen en 

energie
- Vermindering aanvoer

Actualisatie afspraken waterverdeling 
belangrijke stap!



Vragen deel II?


