Nieuwsbrief
Zoetwatervoorziening
Oost-Nederland(ZON)
Droogte en Zoetwater
De extreme droogte in Nederland houdt voorlopig nog wel even aan. Voor de zonaanbidders heerlijk, maar
vooral voor landbouw en natuur is dat slecht nieuws. Er is te weinig water beschikbaar om de sloten en het
grondwater goed op peil te houden. In steden en dorpen is het nog warmer dan op het platteland, dat noemen
we hittestress. In de toekomst komen droge en warme zomers steeds meer voor, maar ook de kans op wateroverlast door hoosbuien neemt toe. In het ZON Programma werken we aan oplossingen en maatregelen om in
de toekomst minder last te hebben van droogte. Zorgen voor voldoende zoetwater dus!

Bewustwording en maatwerk

Symposium ZON en ruimtelijke adaptatie 22 november

Voor een robuuste zoetwatervoorziening is een combinatie van kleine en grote maatregelen nodig. Dit
kan van gebied tot gebied verschillen. Maatregelen
voor zoetwater hangen bovendien sterk samen met
de aanpak van andere water- en klimaatvraagstukken. Zo kunnen robuuste beekdalen bijdragen aan
de doelen voor zowel zoetwater als waterkwaliteit en
wateroverlast. In stad en dorp is waterconservering
te combineren met het bestrijden van hittestress.

Tijdens het Symposium kijken we vooral vooruit. In
2022 start de tweede fase van uitvoering van het Deltaprogramma Zoetwater. Het Symposium is de officiële
start van de tweede fase in regio Oost. Gezamenlijk
gaan we werken aan nieuwe maatregelen om hittestress
te beperken en minder last te hebben van droogte. We
gaan ook voor de tweede fase van uitvoering weer een
beroep doen op de middelen die uit het Deltafonds beschikbaar zijn voor zoetwatermaatregelen.

Samen verantwoordelijk
Werken aan een klimaatbestendige zoetwatervoorziening doen we samen. Overheden geven richting
aan het ruimtegebruik. Waterbeheerders en gebruikers nemen maatregelen om het aanwezige zoetwater te kunnen vasthouden, verdelen of besparen.

Het ZON Programma is onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater. In het Deltaprogramma hebben de
waterschappen en de andere overheden aangegeven
hoe met klimaatontwikkeling omgegaan moet worden.
Meer weten, kijk op: https://bit.ly/2mL1Ab0
Waterkwaliteit
De droogte en de warmte hebben ook gevolgen voor de
waterkwaliteit. De kans op vissterfte, botulisme en
blauwalg neemt toe.

Voor de actuele informatie over droogte en de maatregelen die de waterschappen nemen kijk op:
www.vechtstromen.nl
www.wdodelta.nl
www.wrij.nl
www.vallei-veluwe .nl
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