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Droogte vraagt aandacht en investeringen 

 

Geachte voorzitter, 

Dank u voor de goed leesbare PPN. Het is een bijzondere PPN in een bijzonder jaar en dat natuurlijk 

vanwege de coronacrisis. Fijn dat het College van D&H ruimte maakt om de organisatie zo goed 

mogelijk draaiend te houden en bestaand beleid uit te blijven voeren. 

Wat ons dan toch even van het hart moet: we hebben op dit moment niet alleen een coronacrisis, 

maar ook een biodiversiteitscrisis, een klimaatcrisis en een energiecrisis. Deze crises gaan ons als 

samenleving en als waterschap ook hard raken. Wat ons betreft mag het College vaker ruimte zoeken 

om dergelijke crises het hoofd te bieden. 

Neem de klimaatcrisis. We proberen het tij nog te keren door klimaatneutraal te worden, maar we 

zijn al te laat en we moeten ook zwaar investeren in adaptatie. Een van de elementen waar we veel 

last van hebben is de terugkerende droogte. In de PPN lezen wij opnieuw dat er een visie op een 

duurzaam voorraadbeheer komt. Wij zouden zo langzamerhand graag wat meer willen horen over de 

inhoud van deze visie. Water Natuurlijk zou graag een structurele lange termijnoplossing zien met 

een nieuwe invulling van de Achterhoek met brede beekdalen vol robuuste natuur en moerassen die 

als een spons het water vasthouden en langzaam afgeven in tijden van droogte. Laten we de huidige 

crises benutten om tot zo’n invulling te komen. Daarbij hoeven we wat ons betreft heilige huisjes niet 

te ontzien. Het is helder dat je dan niet meer op alle plekken de landbouw van nu met de huidige 

teelten kunt toepassen. En sommige natuurgebieden passen dan wellicht niet meer in dat beeld. Dit 

ga je niet voor elkaar krijgen met 5 miljoen per jaar. 5 miljard per jaar klinkt al beter. Maar dat 

gebeurt niet zomaar. Je zou kunnen zeggen: we hebben het goed in de Gebiedsgerichte Aanpak 

Stikstof gekregen: daar staat dat er naar hydrologie en connectiviteit gekeken wordt. Maar dat is nog 

best vaag. Het is nu zaak om te zorgen dat dit een majeure inspanning wordt, waar natuurlijk ook de 

Natura 2000 gebieden uiteindelijk veel profijt van hebben. 

Misschien overbodig om te zeggen, maar we gaan er van uit dat dit droogtebeleid bestaand beleid is 

en dat deze zaken niet stilvallen in 2021. Met inachtneming van dit aandachtspunt gaan wij akkoord 

met de inhoud van de Perspectieven nota 2021-2024. 

 

Dank u wel voorzitter. 


