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Schriftelijke vragen over adaptatie aan droogte 

Geachte heer Miedema, 

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over adaptatie aan droogte zoals u die ons heeft gesteld in uw 
brief van 12 juli jl, 

1. Heeft u in beeld wat de gevolgen van ernstige droogte zijn voor de verschillende beleidsterreinen 
van de provincie, zoals landbouw, water en natuur? 

Ja. Het Deltaprogramma (door u in uw brief aangegeven "De plannen van de Deltacommissaris") heeft niet 
alleen betrekking op waterveiligheid. Ook droogte heeft zijn plek in het Deltaprogramma via het deelprogramma 
Zoetwater en het deelprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater zijn 
knelpuntenanalyses uitgevoerd rekening houdend met de toen beschikbare klimaatscenario's. Van de 
knelpuntenanalyse van 2011-2012 heeft ook een vertaling naar gebruiksfuncties (o.a. Landbouw, Natuur en 
drinkwater) plaatsgevonden. Van de knelpuntenanalyse 2017-2018 moet die vertaling nog plaatsvinden. Begin 
2019 komt er een update op basis van de nieuwste klimaatscenario's. 

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? 

De maatregelen die we (Rijk, provincie en waterschappen) in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater 
ondernemen zijn gericht op het verkleinen van de kans op ernstige droogte. In de praktijk betekent dit het 
beperken van de vraag naar water (bijv. innovaties in de landbouw, conservering van water), het vergroten van 
de beschikbaarheid van water (bijv. flexibel peil in het IJsselmeer) en het herstel van het watersysteem in 
natuurgebieden wat zowel een positief effect heeft bij droogte als bij wateroverlast. 

3. Zou naar uw Inzicht het tegengaan van verdroging een vast onderdeel van de Omgevingsvisie 
moeten worden? Zo nee, waarom niet? 

Droogte maakt al onderdeel uit van de Omgevingsvisie (Paragraaf 18.1). 
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4. Ziet u mogelijkheden om als provincie Groningen op korte termijn het goede voorbeeld te geven met 
bijvoorbeeld extra groen op eigen terreinen? 

Dat kan een onderdeel zijn van de maatregelen die genomen worden op basis van de gemeentelijke 
stresstesten (waar ook de door u genoemde hittestress onderdeel van uitmaakt). 

5. Kunt u bij het Rijk aandringen op het spoedig maken en uitvoeren van provincie-overstijgende 
plannen tegen verdroging? Zo nee, waarom niet. 

Het Deltaprogramma Zoetwater is een provincieoverstijgend plan tegen droogte. In het kader van dit 
deelprogramma is een deltabeslissing genomen. De Deltabeslissing Zoetwater formuleert de aanpak van 
zoetwatervoorziening en geeft richting aan de maatregelen die Nederland hiervoor inzet, op korte en op lange 
termijn. Hierbij worden onder meer voorzieningenniveaus vastgesteld voor gewone en extreem droge 
omstandigheden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

ƒ Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


