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Groningen, 12 juli 2018 
 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

Betreft: Schriftelijke vragen adaptatie aan droogte 
 
 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

Volgens het KNMI was de maand mei de warmste maand in driehonderd jaar, terwijl juni op 

plaats zes komt voor wat betreft de temperatuur. Wat de droogte betreft stond juni ook hoog 

op de lijst van maanden met de minste regen sinds 1920.  

Recent werd duidelijk dat het deze zomer droger zal zijn dan op grond van eerdere 

klimaatmodellen van de KNMI kan worden verwacht. De KNMI is voorzichtig maar komt al 

wel met waarschuwingen. Verschillende waterschappen passen het waterpeil aan om droogte 

te voorkomen en waterbedrijven vragen al om zuinig te zijn met water.  

De plannen van de Deltacommissaris betreffen vooral het teveel aan water, maar we hebben 

dus ook problemen met te weinig water. Dat is niet onverwacht want steden moeten al in 

beeld brengen waar zij 'hittestress' verwachten en plannen maken om daar mee om te gaan. Zo 

wil de stad Groningen bijvoorbeeld meer groen op zijn grondgebied.  

Wat momenteel ontbreekt is een provinciaal plan om het verdrogingsaspect van de 

klimaatverandering op bovenlokaal niveau aan te pakken. Daarom heeft GroenLinks de 

volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: 

1. Heeft u in beeld wat de gevolgen van ernstige droogte zijn voor de verschi 

2. Ziet u mogelijkheden om plannen te maken die kunnen voorkomen dat de toenemende 

droogte ernstige gevolgen zal hebben. Zo ja, wat zouden deze plannen kunnen inhouden? 

3. Zou naar uw inzicht het tegengaan van verdroging een vast onderdeel van de 

Omgevingsvisie moeten worden? Zo nee, waarom niet? 

4. Ziet u mogelijkheden om als provincie Groningen op korte termijn het goede voorbeeld te 

geven met bijvoorbeeld extra groen op eigen terreinen?  

5. Kunt u bij het Rijk aandringen op het spoedig maken en uitvoeren van provincie-

overstijgende plannen tegen verdroging? Zo nee, waarom niet.  

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Harrie Miedema (GroenLinks)  

 


