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Droogteseizoen 2021 gaan we in met: 
- heldere kaders; actuele bestuurlijke spelregels; 
nieuwe verdelingsafspraken; juridisch borging.

Waarom nieuwe afspraken maken?
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Watervraagprognosetool

RDO NOORD en 
OOST

En nog veel meer..

Wat ligt er al?
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Proces



Doel: gelijk kennisniveau/ 
gelijk beeld over inhoud en proces 

Inhoud wordt besproken in vier werksporen
1. heldere afspraken & definities;
2. actuele bestuurlijke spelregels
3. nieuwe waterverdelingsafspraken (obv actuele informatie 

& redeneerlijnen)
4. heldere (juridische) borging

 Veel betrokkenheid en enthousiasme om hier mee aan de 
slag te gaan!
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Terugblik uitkomsten eerste 
ambtelijke sessie 29 sept



Voorbeelden:
- Cat 1.2 voorkomen klink en zetting. Provincie 

sturend in begrenzing. Gebruik de 
bodemdalingsgebieden aangewezen door 
provincies. 

- Cat 3 beregening kapitaalintensieve gewassen
• welke definitie geeft welke watervraag (in m3)? 
• Netto opbrengst? 
• Grootte van de beregeningsgift? 

 Inkaderen van begrippen
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Heldere afspraken en
definities



Twee voorbeelden uit dit spoor:
• Hoe gebruiken we de watervraagtabel?
• Wat willen we doen met het dynamische karakter?

Eerste denklijnen obv ambtelijke sessie
– Naast de tabel uit 2009 genereren we meerdere 

tabellen als vertrekpunt in droogtecalamiteit
– Beslis obv actuele situatie en korte

termijnverwachting (tot 2 weken)  & breng
bandbreedte lange termijn in beeld
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Watervraag & toepassen
redeneerlijnen
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Voorbeeldtabel

Watervraag in tabellen……
- Voor het hele IJsselmeergebied, P90 obv 100 jarige droogtereeks. 
- Wat betekent dit? Wat leren we hieruit? Wat hebben we verder nodig?



Borging & (bestuurlijke) spelregels
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Waterverdelingsakkoord?!



Uitwerking binnen deelsporen:
• Nadere uitwerking tabellen
• ‘Redeneerlijn 1.1’
• Uitwerken afspraken en opzet 

Waterverdelingsakkoord
• Vaststellen definities
• Betekenis nieuwe watervragers
• Etc ………
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Vervolg



• Project loopt tot eind maart 2021
• Terugkoppeling via brede ambtelijke 

bijeenkomsten
- 2e bijeenkomst op 17 nov
- 3e bijeenkomst dec/ jan

• Input via ambtelijke vertegenwoordigers
• Besluitvormingsproces voorjaar 2021
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Planning


