actualiteit
Oproep tot structurele aandacht voor droogte
De steeds groter wordende kans op droogte in hoog Nederland door de
opwarming van de aarde verdient structurele aandacht om grote problemen te
voorkomen. ‘Beschikbaarheid van water is essentieel voor de welvaart en het
welzijn in hoog Nederland. Door klimaatverandering komt er steeds minder
water beschikbaar. Sluipend bedreigt droogte de welvaart en het welzijn in
hoog Nederland en daarmee in heel Nederland’ werd tijdens het symposium
Hoog&Droog, dat in Arnhem werd gehouden, gesteld. Tijdens het symposium
werd het manifest Hoog Nederland aangeboden aan Deltacommissaris Wim
Kuijken. Hij toonde zich positief over het manifest.

T

ijdens het symposium Hoog&Droog
op 6 juni in Arnhem kwamen zo’n
200 vertegenwoordigers van
overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen
en belangenorganisaties bij elkaar om de
urgentie van de klimaatopgave in Zuid- en
Oost-Nederland te bespreken. Omdat
waterbeheer met name om te véél water
draait, blijft de positie van hoog Nederland
wel eens onderbelicht. Maar droogte kan ook
aanzienlijke schade opleveren. Ongeveer 40
procent van de in Nederland gerealiseerde
toegevoegde economische waarde wordt in
hoog Nederland gerealiseerd, zo stelden de
opstellers van de verklaring.
De aanwezigen onderkenden het
gezamenlijk belang om actief en tijdig in te
spelen op klimaatontwikkelingen. Ze
spraken uit zich in te willen zetten om
kansrijke initiatieven te bevorderen. “We
moeten toewerken naar een gezamenlijk
investeringsprogramma voor de komende
20 tot 30 jaar”, aldus Lambert Verheijen,
voorzitter van de Stuurgroep Deltaplan
Hoge Zandgronden.

Het manifest werd overhandigd door v.l.n.r. de gedeputeerden Patrick van den Broek (Limburg), Johan van
den Hout (Noord-Brabant), Bert Boerman (Overijssel) en Co Verdaas (Gelderland) aan Deltacommissaris Wim
Kuijken (in het midden).
De verklaring van Hoog&Droog werd bij acclamatie aangenomen. Van links naar rechts: Lambert Verheijen
(voorzitter stuurgroep DHZ), Bart Parmet (directeur Staf Deltacommissaris), Ans van den Bosch (Directeur
Deltaprogramma Zoetwater), Bert Boerman (voorzitter RBO Rijn-Oost) en Elaine Alwayn (voorzitter Bestuurlijk
Platform Zoetwater).

De samenwerkende partijen in Oost- en
Zuid-Nederland zijn bezig met het
ontwikkelen en implementeren van
oplossingen. Deze zijn samen te vatten in
vier strategieën:
• waterbesparing en verminderen van de
gevoeligheid voor droogte en watertekorten;
• het vergroten van de watervoorraad oftewel
de sponsfunctie van hoog Nederland;
• het optimaliseren van de wateraanvoer,
van hoofdsysteem tot in de haarvaten;
• investeren in nieuwe vormen van
samenwerking.
Deltacommissaris Wim Kuijken was aanwezig
om uit handen van gedeputeerde Bert
Boerman van de Provincie Overijssel het
manifest Hoog Nederland in ontvangst te
nemen. Het verwoordt het economisch en
maatschappelijk belang van een toekomstbestendige watervoorziening in Oost- en
Zuid-Nederland en roept alle betrokkenen op
om hier gezamenlijk de schouders onder te
zetten. Boerman riep de Deltacommissaris op
om de opgaven van Hoog Nederland te
borgen in het Deltaprogramma: “Het is nodig
dat we met elkaar nadenken over de
verdeling van water in ons land in tijden van
droogte. Dat is in het belang van de
scheepvaart, bedrijven, landbouw, de natuur
en voor ons drinkwater. Daarvoor zijn we
samen verantwoordelijk.” Kuiken reageerde
hier positief op en gaf aan dat het
waterbeheer van de hoge gronden wordt
verankerd in de Deltabeslissing Zoetwater.
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