Ondertekening bestuursakkoord Zoetwatervoorziening grote mijlpaal
Op 7 september 2015 ondertekende minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in het bijzijn van
bestuurders uit de regio Oost de bestuursovereenkomst om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de
lange termijn veilig te stellen. De bestuursovereenkomst met regio Oost is één van de zes overeenkomsten die
de minister met de verschillende zoetwaterregio’s sloot. Na het vorig jaar gepresenteerde Deltaprogramma
kunnen de regio’s nu daadwerkelijk aan de slag met de verschillende zoetwatermaatregelen. Voor de
zoetwatermaatregelen komt € 150 miljoen beschikbaar uit het Deltafonds.

Vlnr.: Hans Pereboom (waterschap Reest en Wieden), Lieve Declercq (Vitens), Vincent van Uem (gemeente Oost
Gelre), Melanie Schultz van Haegen (minister IenM) en Bert Boerman (Provincie Overijssel)
In de regio’s Oost en Zuid Nederland liggen de Hoge Zandgronden. Door de ligging is slechts een beperkte
aanvoer van water mogelijk. In een groot deel van het gebied is het nodig om zuinig met het beschikbare regenen grondwater om te gaan. Klimaatverandering maakt het belang van (be)sparen van water in de toekomst alleen
maar groter. Reden voor de regio Oost-Nederland om met het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
(ZON) een stevige inbreng te leveren in de Deltabeslissing Zoetwater. Samen met regio Zuid ontwikkelden wij een
strategie voor de Hoge Zandgronden. Dit resulteerde in een concreet Werkprogramma voor de periode van 2016
- 20121 dat naadloos past in de Deltabeslissing.

Met de ondertekening van het bestuursakkoord is de financiële bijdrage vanuit het Deltafonds bezegeld en kan
de uitvoering van de zoetwatermaatregelen starten.
Centraal in onze strategie staat de trits: sparen, aanvoeren, accepteren/adapteren. De uitgangspunten ‘zuinig
omgaan met water’ en ‘zoveel mogelijk water vasthouden’, zijn onderdeel geworden van de Deltabeslissing
Zoetwater. Daarnaast willen we de huidige wateraanvoermogelijkheden blijvend benutten en waar mogelijk
optimaliseren. Ten slotte zullen we in bepaalde gebieden en onder bepaalde omstandigheden de toenemende
droogte moeten accepteren. In deze situaties moeten we het landgebruik en de bedrijfsvoering aanpassen aan
het veranderende klimaat.
Veel draagvlak en commitment
In de regio Oost ondertekenden 112 partijen de regionale bestuursovereenkomst. Dit zijn onder meer 4
provincies, 5 waterschappen, bijna 80 gemeenten, terreinbeheerders, verenigingen voor particuliere
grondeigenaren, natuur- en milieufederaties en de landbouw en tuinbouworganisatie. Ook drinkwaterbedrijf
Vitens en Waterleidingsmaatschappij Drenthe ondertekenden de bestuursovereenkomst. “Het draagvlak om de
plannen uit te voeren is dan ook zeer groot,” vertelt Gedeputeerde Bert Boerman van provincie Overijssel. Hij is
voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost, dat het project ZON aanstuurt. “Alle partijen
steunen de plannen en willen in dit programma investeren. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen we ons
watersysteem klimaatbestendig inrichten en zorgen voor een goede balans tussen het voorkomen van
wateroverlast en behouden van voldoende water in droge perioden.”
Investeringen
Het totaal aan investeringen voor de maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater bedraagt € 365 miljoen voor de
periode 2015 tot 2021. Hiervan komt € 150 miljoen uit het Deltafonds. De regio Oost investeert de komende zes
jaar € 114 miljoen in zoetwatermaatregelen. Hiervan dragen de regionale partners zelf een bedrag van € 87
miljoen bij.
Lees meer op: www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl
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Meer informatie?
Kijk ook op: www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl of neem contact op met: projectsecretaris Rolf Koops,
RB.Koops@overijssel.nl of 06 5090 2679.
Nieuwsbrief Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
Deze nieuwsflits is verzonden aan iedereen die normaliter de nieuwsbrief van ZON ontvangt. Wilt u zich aan- of
afmelden, dan kunt u dit doorgeven aan Rolf Koops, RB.Koops@overijssel.nl.

