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Beleidstafel droogte

• Schade: 950 – 1.650 mln. euro

• 46 aanbevelingen, belegd bij 
individuele partijen en reguliere 
projecten en programma’s 

• Water beter vasthouden

• Klimaatbestendig(e) land- en 
watergebruik en 
zoetwatervoorziening HWS

• Samenwerking en communicatie



Drinkwater



Overheid



Deltaplan zoetwater

• Nederland in 2050 weerbaar tegen watertekorten

• Concurrentie waterafhankelijke sectoren verbeteren

• Water en bodem sturend bij ruimtelijke inrichting

• Landgebruik aanpassen op zoetwaterbeschikbaarheid

• Voorkeursvolgorde: 

– beter vasthouden, bergen en opslaan

– water slimmer verdelen

– (rest)schade accepteren en ons daarop voorbereiden 

• Zuinig gebruik!



DP Zoetwater Fase 1: 2015-2021

• 37 maatregelen gerealiseerd; 24 

maatregelen ongoing

• Nieuw peilbesluit IJsselmeergebied

• Slim watermanagement

• Optimalisatie watervoorziening 

Brielse Meer

• Onderzoek droogte zandgronden 

NL



DP Zoetwater Fase2: 2022-2027

• Klimaat verandert sneller dan 

gedacht

• Grenzen bodem- en 

watersysteem in zicht

• Andere transities: wonen, 

energie en stikstof/natuurherstel

• Vaart maken met maatregelen

• Versnellen, verbinden, 

verbouwen



Watergebruikers 

• Minder water gebruiken

• Waterefficiënter produceren

• Circulair watergebruik 

• Water awareness



Boer – Bier - Water

Boer Bier Water – Restwater van de brouwerij voor de landbouw - YouTube



Duurzaam water Eerbeek

• https://www.youtube.com/watch?v=mUG8L-2nsnA



“Twintig jaar geleden 

hadden we per liter cola 

ruim 2,5 liter water nodig. 

Nu is dat nog geen 1,5 liter"









Waterprofiel industriële gebruikers

• Evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018
• “Versnipperde en vertraagde informatie-uitwisseling maakte de 

besluitvorming minder doelmatig op uitvoerend niveau”

• “Verbeter het informatiemanagement bij de beheersing van watertekort en 
droogte”

• Beleidstafel droogte
• “Waterbeheerders stellen in samenwerking met industriële watergebruikers 

waterprofielen op om hiermee inzicht te geven in de watervoorziening en 
waterafhankelijkheid van deze bedrijven. Waterbeheerders benutten deze 
informatie in het toewerken naar een klimaatrobuust watersysteem en 
gebruik en in perioden van droogte in het RDO”



Waterprofiel

Beleidstafel droogte Pilotproject

Verbeteren 
informatievoorziening 

en besluitvorming
RDO 



Pilotproject



Sjabloon waterprofiel



Lessen pilot

• Waterprofiel geeft inzicht in kwetsbaarheden en gevoeligheden van de bedrijven voor 
verstoringen in de wateraanvoer

• Betere informatie leidt tot betere besluitvorming

• Potentiële impact van watertekort op bedrijven is groot

• Aggregeren van profielen heeft meerwaarde

• Tijdige communicatie tussen waterbeheerder en watergebruikers is cruciaa

• Awareness binnen de bedrijven



Implementatie zoetwaterregio’s

• Industrieclusters. Bijvoorbeeld: Botlek-Europoort, Eemshaven, 
Noordzeekanaalgebied

• Implementatieplan: gebiedsomschrijving, selectie industriële 
bedrijven, organisatie en rolverdeling + bedrijven betrekken (hoe?) 

• Gebruik maken van bestaande gegevens zoals het (wettelijk 
verplichte) elektronisch-milieujaarverslag (e-MJV)


