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VOORWOORD 

Dit onderzoek over droogte is uitgevoerd als afrondende proeve voor van de master Planologie aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Ook dient het als achtergronddocument voor de lange termijnvisie van de 
samen te voegen waterschappen Vallei & Eem en Veluwe. De thesis gaat over het thema droogte en het 
gebied Vallei en Veluwe. Het is een praktijkproduct, ingegeven door de vraag vanuit het waterschap. 
Hoewel het onderzoek niet theorie gestuurd is, is het wel gestoeld op een conceptualisering, die in mijn 
ogen zowel origineel als goed gefundeerd en bruikbaar is. Het praktijkonderzoek dat u in de thesis aan zult 
treffen bestaat uit resultaten van een aantal interviews en een enquête.  
 
Waarom houdt een planoloog zich bezig met een thema als droogte? Het eerste antwoord hierop is de 
keuze voor het verdiepingsspoor water management and spatial planning binnen de master. Daarin ligt 
gelijk de link naar het beleidsveld van de planoloog: Water als sturend principe vroegtijdig inbrengen in de 
planvorming, het verenigen van sectorale belangen in een gebied, afstemming en coördinatie in 
planprocessen en omgaan met toekomstige ontwikkelingen die sturend zijn voor de vraag en het aanbod 
van zowel ruimte als water.  
 
De grote uitdaging bij het maken van een dergelijk onderzoeksrapport is het bij elkaar brengen van de 
wensen van de opdrachtgever, het voldoen aan de eisen van de universiteit en eigen ambities. 
Voorbeelden van deze spagaat zijn enerzijds de keuze voor externe validiteit of specifiekheid voor de 
opdrachtgever en anderzijds een hoog of laag detailniveau van informatie. Dit laatste is vooral verleidelijk 
wanneer je tijdens een interview specifieke situaties hoort. Randzaken kunnen ook pakkend, illustratief, 
herkenbaar of concreet zijn. Het verband met de centrale vraagstelling is hierin steeds een bruikbaar 
criterium gebleken. Een andere moeilijkheid waar ik tegen aan liep is het abstractieniveau van de 
toekomstvisie, dat hoog is. Dit wringt soms met de onderzoeksresultaten in de thesis die juist specifiek en 
hard zouden moeten zijn.  
 
Het feit dat ik aan veel van de vragen heb willen voldoen, leidde er toe dat ik veel hooi op mijn vork heb 
genomen. Dit laat zich echter wegstrepen tegen de goede begeleiding. Royal HaskoningDHV is een 
unieke plek als het gaat om waterbeleid en ruimtelijke ordening. Van de vele kennis en contacten heb ik 
voortdurend gebruik kunnen maken. Ik bedank mijn begeleiders bij Royal HaskoningDHV, Monique de 
Groot en Stef Kampkuiper, voor hun betrokkenheid en inzet tijdens de vele momenten van begeleiding en 
sturing. Ook mijn begeleider van de Radboud Universiteit Nijmegen, Mark Wiering, hartelijk bedankt voor 
de sturing en het bieden van nieuwe inzichten. 
 
Ik hoop dat u dit onderzoeksrapport met veel plezier en belangstelling zult lezen.  
 
Pieter Elsinga, Nijmegen, 1 oktober. 
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DEEL A INLEIDING 

In de komende decennia komen veel nieuwe uitdagingen op het waterschap af. De groeiende gevolgen 
van droogte maken hier een belangrijk onderdeel van uit. In dit inleidende deel wordt de aanleiding van het 
onderzoek geschetst. Vervolgens wordt uiteengezet op welke manier de problemen en de aanpak van 
droogte in waterschap Vallei en Veluwe kunnen worden verkend. Het onderzoek helpt op deze manier het 
waterschap bij het bepalen van en het uitvoering geven aan de aanpassingsopgave voor droogte.  
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A) Hoofdstuk 1 Introductie  

De droogte in 2003 zorgde voor de nodige commotie vanwege de extreme hitte, de dijkafschuiving in 
Wilnis en de discussie over het inlaten van zout water (Peters, 2004). Droogte kan in korte tijd veel schade 
veroorzaken. Naast invloed op de stabiliteit van waterkeringen kan droogte leiden tot verdroging in 
natuurgebieden, bosbranden, verminderde opbrengst in de landbouw en onvoldoende water voor 
industriële processen. Watertekorten zullen in de toekomst alleen nog maar verder toenemen, vooral door 
klimaatverandering (Versteeg, Klopstra en Kroon, 2005). De beschikbaarheid van voldoende zoet water is 
steeds minder een vanzelfsprekendheid (Deltaprogramma Zoetwater, 2010). In het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken dat de 
droogteproblematiek gegeven de klimaatverandering in ieder geval gelijk blijft. Het watersysteem wordt 
door alle partijen minder kwetsbaar gemaakt voor watertekortsituaties. Waterschappen krijgen meer 
verantwoordelijkheid in de uitvoering van het provinciaal waterplan en in het gemeentelijk stedelijk 
waterbeheer (NBW, 2011).  
 
Zoals afgesproken in het NBW-actueel, worden de wateropgaven zoveel mogelijk integraal opgepakt. Via 
een gebiedsgerichte aanpak, zoals het gebiedsproces voor de Reconstructie Zandgronden, wordt de 
uitvoering van de wateropgave gecombineerd met andere ruimtelijke opgaven in het gebied (Nationaal 
Waterplan 2009). Waterschappen worden steeds meer betrokken in het ruimtelijk beleid en water wordt in 
toenemende mate als sturend principe gezien. De gedachte is dat de efficiëntie van het grondgebruik en 
de landschappelijke kwaliteit kunnen worden verbeterd als de ruimtelijke inrichting wordt afgestemd op het 
onderliggende watersysteem. Deze rol vraagt van de waterschappen een langetermijnvisie op de 
ontwikkeling van de ruimte en functies in het waterschapsgebied.  
 
De waterschappen Vallei & Eem en Veluwe hebben aangegeven per 1 januari 2013 te willen fuseren tot 
waterschap Vallei en Veluwe (Waterschap Vallei & Eem, 2010). In het kader van de fusie wordt een 
nieuwe toekomstvisie voor de samen te voegen waterschapsgebieden opgesteld. Met de ‘lange termijn 
visie klimaat, water en ruimte’ brengt het nieuwe waterschap in kaart welke uitdagingen veranderende 
omstandigheden met zich mee brengen. De visie moet al in de initiatief- en ontwerpfases van planvorming 
rond ruimtelijke ontwikkelingen betrokken worden en provinciaal en gemeentelijk beleid weerspiegelen.  
 
De problematiek van droogte in het gebied Vallei en Veluwe heeft zowel een inhoudelijke component als 
een sturingscomponent. Dit bemoeilijkt de analyse van het probleem, omdat het onderzoeken van het 
watersysteem een andere benadering vraagt als het onderzoeken van het watermanagement door 
waterschap Vallei en Veluwe. De fysieke problemen van droogte in het gebied zijn afgeleid van de 
watervraag en het wateraanbod: Zal er in de toekomst, gegeven de verwachte veranderingen, voldoende 
schoon water beschikbaar zijn voor de functies en watervragers in het gebied? De bestuurlijke context 
waarin droogtebeleid tot stand komt is gefragmenteerd. Doelen op verschillende bestuurlijke niveaus 
moeten worden gestroomlijnd en sectorale belangen moeten worden verenigd in het waterschapsbeleid. 
De geldigheid van het beleid staat ook onder druk door de onzekere klimatologische en sociaal-
economische ontwikkelingen. Een inhoudelijke analyse van knelpunten alleen biedt daarom onvoldoende 
houvast voor de effectieve aanpak van droogte. Voor de uitvoering van beleid moet ook worden ingegaan 
op de sturing van het beleid. Zijn instituties in staat tijdig in te spelen op veranderende omstandigheden en 
onzekerheid, bijvoorbeeld over klimaat, economie en demografie? Veranderende klimaatomstandigheden, 
een nieuwe organisatie en nieuwe ambities van het waterschap vragen een heldere visie voor de aanpak 
van droogte met het oog op de toekomst, die een plek moet krijgen in het waterbeleid van vandaag.  
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A.1.1 Probleemstelling 

Drie ontwikkelingen vormen de aanleiding voor dit onderzoek: Toenemende droogte als gevolg van 
klimaatverandering, de samenvoeging van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe en de wens van het 
waterschap om een sterkere visie en rol in gebiedsontwikkeling te hebben. De centrale vraagstelling van 
het onderzoek is daarom als volgt: 

Op welke wijze kan het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe inspelen op situaties van droogte, die in 
de toekomst in intensiteit en frequentie zullen toenemen? 

Om deze vraag te beantwoorden is kennis van het gebied nodig: De vraag en het aanbod van water, nu 
en in de toekomst. Verder moeten oplossingen worden gezocht en getoetst. Het begrip ‘inspelen’ roept 
vragen op over het sturen van de aanpassingsopgave voor toenemende perioden van droogte. Ten slotte 
zijn bestaande kennis en concepten nodig voor het onderzoeken van de genoemde thema’s. De centrale 
vraag is uiteengelegd in de volgende deelvragen.  
 

1. Welke concepten uit bestaande literatuur zijn bruikbaar voor het analyseren van problemen in 
zowel het fysieke systeem als bestuurlijke vraagstukken? 

2. Hoe zijn problemen en doelen op het gebied van droogte in het huidige beleid verankerd? 
3. Welke functies en sectoren in het gebied van Vallei en Veluwe zijn kwetsbaar voor droogte in de 

huidige situatie? 
4. Welke effecten hebben socio-economische, klimatologische en beleidsontwikkelingen tot 2050 op 

de kwetsbaarheid voor droogte in het gebied? 
5. Welke adaptatiestrategieën kunnen worden getroffen ter voorkoming van schade door droogte? 
6. Hoe beoordelen stakeholders in het droogtebeleid van het waterschap de problemen en 

oplossingen en welk toekomstbeeld ligt daaraan ten grondslag? 
7. Hoe kan het waterschap de planvorming en uitvoering inrichten om effectief te kunnen sturen op 

onzekere en veranderende omstandigheden? 
 

A.1.2 Doel van het onderzoek 

Uit de introductie komt naar voren dat droogte groeiende actualiteit kent en dat de aanpak hiervan in een 
snel veranderende beleidscontext plaatsvindt. Het onderzoek is daarom opgedeeld in twee onderdelen, de 
problemen van droogte in het fysieke systeem en het sturingsvraagstuk. Beide zijn nodig voor een advies 
aan het waterschap, het externe doel van het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

Het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe adviseren over de verwachte problematiek en de aanpak 
van droogte, door het uitvoeren van een analyse van knelpunten in het fysieke systeem en 
verkenning van sturingsmogelijkheden.’ 

Om het externe onderzoeksdoel (voor de komma) te bereiken moeten onderzoeksactiviteiten worden 
verricht binnen het onderzoek, het interne doel van het onderzoek (na de komma). Een inhoudelijke 
analyse van fysieke knelpunten van het gebied is hierin een eerste stap. Daarnaast moet de context 
worden geschetst waarbinnen beleid tot stand komt en wordt uitgevoerd. Zonder de problematiek te 
verbinden met de bestuurlijke context zou het onderzoek echter onvolledig zijn en onvoldoende specifiek. 
Bij een volledige integratie van beide studies is de generieke waarde weer minder groot, bijvoorbeeld voor 
andere waterschappen of het gebruik van de analyseresultaten in het kader van een ander onderzoek.  
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Dit onderzoek geeft input voor de lange termijn visie van het waterschap, voornamelijk op het onderdeel 
droogte. De resultaten moeten aansluiten bij de kennis die voor het opstellen van de visie gevraagd wordt. 
Een analyse van de knelpunten die zich nu al aandienen is één van de onderdelen waar het waterschap 
bij gebaat is. Ook een exploratie en extrapolatie van trends en ontwikkelingen, op basis waarvan 
scenario’s kunnen worden ontwikkeld zijn voor het waterschap van belang. Verschillende scenario’s zijn al 
beschikbaar voor heel Nederland. Het ontwikkelen van beleid voor de toekomst vraagt aan de ene kant 
het onderzoeken van het huidige fysieke systeem en huidige beleid. Aan de andere kant zijn toekomstige 
ontwikkelingen van belang, net als de visie van medewerkers van het waterschap, partners en experts op 
de opgave voor de toekomst. Het onderzoek is hiermee zowel beschrijvend als verkennend van aard.  
 

A.1.3 Afbakening 

Waterschappen krijgen in de toekomst steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering. 
Waterschap Vallei en Veluwe ziet de aanpassing voor deze veranderingen als de opgave van de komende 
decennia. In haar beheergebied kan het waterschap alleen binnen de eigen verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden optreden. De verantwoordelijkheid van het waterschap is ‘goed waterbeheer’ waaronder 
beheer, peilbeheer en het inbrengen van het thema water in ruimtelijke inrichting vallen. Het onderzoek 
wordt daarom vanuit het perspectief van het waterschap uitgevoerd, de focus ligt binnen de mogelijkheden 
van het waterschap. Het waterschapsgebied vormt de fysieke begrenzing voor het onderzoek, maar er 
moet ook met beleid en ontwikkelingen buiten het gebied rekening worden gehouden. Het realiseren van 
de doelen van het waterschap, zoals het inbrengen van water als sturend principe in de planvorming, 
vraagt veel afstemming en samenwerking met andere partijen. Andere bestuurslagen kennen andere 
fysieke grenzen dan die van het gebied van het waterschap. Door de scope en andere belangen verloopt 
de samenwerking soms moeizaam. Op dit laatste zetten waterschappen de laatste jaren wel steeds 
nadrukkelijker in.  
 

A.1.4 Opbouw van de thesis 

In het vervolg van dit eerste hoofdstuk is het theoretische kader van droogte in de context van 
klimaatadaptatiebeleid beschreven. In het conceptueel model worden de perspectieven en kernbegrippen 
bij elkaar gebracht. Vervolgens worden de strategie en methoden van onderzoek beschreven. Er is een 
overkoepelend conceptueel model opgesteld. In de afzonderlijke studies zijn aparte analysekaders 
gehanteerd. 
 
In de analyse van knelpunten in het fysieke systeem (deel B) draait het om de fysieke aspecten van 
toenemende droogte. Kwetsbaarheid en veerkrachtigheid van het systeem zijn hierin het centrale 
perspectief. Eerst worden het huidige beleid en kwetsbaarheid onderzocht. Vervolgens worden deze 
geconfronteerd met ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op droogte, zoals klimaatverandering en 
socio-economische ontwikkelingen. Dit leidt tot een inzicht in de kwetsbaarheid van Vallei en Veluwe in de 
toekomst. Ten slotte worden bestaande en nieuwe oplossingen aangedragen en beoordeeld. 
Deel C van het onderzoek bestaat uit een verkenning van de bestuurlijke context voor de bewustwording 
en de aanpak van de droogteproblematiek. Hierin worden de belangrijkste theoretische begrippen getest 
door de percepties van betrokken personen te analyseren en vergelijken.  
De belangrijkste reden voor het uiteenrafelen van de fysieke problemen en het sturingsvraagstuk is dat de 
theoretische benaderingen en de onderzoeksmethoden sterk verschillen. Natuurbeheerders geven veelal 
inhoudelijke en feitelijke informatie, terwijl bestuurders hun percepties op de liggende problematiek als 
onderlegger voor beleidsbeslissingen gebruiken. In het laatste onderdeel (hoofdstuk 4) wordt de koppeling 
tussen natuurlijk en bestuurlijk systeem gemaakt.  
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In het onderstaande schema zijn de belangrijkste stappen per hoofdstuk weergegeven.  
 

Inhoud Onderdelen Strategie/onder-
zoeksactiviteit 

 

Deel A: Inleiding 
Deelvraag 1: Welke concepten uit bestaande literatuur zijn 
bruikbaar voor het analyseren van problemen in zowel het 
fysieke systeem als bestuurlijke vraagstukken? 

Introductie Literatuurstudie 

Doel en opzet 

Theorie 

Methoden 

 

Deel B: Knelpunten in het fysieke systeem 
Deelvraag 2: Hoe zijn problemen en doelen op het gebied 
van droogte in het huidige beleid verankerd? 
 
 

Beleid Beleidsanalyse 

Deelvraag 3: Welke functies en sectoren in het gebied van 
Vallei en Veluwe zijn kwetsbaar voor droogte in de huidige 
situatie? 
 

Gebiedsbeschrijving Document-
analyse 

Evaluatie droogte 2011 Interview 

Deelvraag 4: Welke effecten hebben socio-economische, 
klimatologische en beleidsontwikkelingen tot 2050 op de 
kwetsbaarheid voor droogte in het gebied? 

Toekomstscenario’s 
 

Beleidsanalyse 

Scenariostudies 
Trendanalyses 

Deelvraag 5: Welke adaptatiestrategieën kunnen bijdragen 
aan het voorkomen van schade door droogte? 
 

Oplossingen Document-
analyse 

Interview 

 

Deel C: Sturingsvraagstuk 
Deelvraag 6: Hoe beoordelen stakeholders in het 
droogtebeleid van het waterschap de problemen en 
oplossingen en welk toekomstbeeld ligt daaraan ten 
grondslag? 
Deelvraag 7: Hoe kan het waterschap de planvorming en 
uitvoering inrichten om effectief te kunnen sturen op 
onzekere en veranderende omstandigheden? 
 

Probleemperceptie Interview/ 
enquête 

Toetsing van 
dimensies van sturing 

Literatuurstudie 
Interview/ 
enquête 

Verkenning van 
kansen voor sturing 

Interview, 
enquête en 
Beleidsanalyse 

 

Deel D: Inspelen op droogte 

Centrale onderzoeksvraag: Op welke wijze kan het nieuwe 
waterschap Vallei en Veluwe inspelen op situaties van 
droogte, die in de toekomst in intensiteit en frequentie 
zullen toenemen? 

 

Adaptatie Analyse van 
resultaten Randvoorwaarden 

Sturing in complexe 
socio-ecologische 
systemen 

Conclusies en 
aanbevelingen 

Tabel 1: Onderzoeksmodel 
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A) Hoofdstuk 2 Theorie 

Zoals besproken in de inleiding is het doel van het onderzoek inzicht bieden in de verwachte problematiek 
en de aanpak van droogte in het waterschap Vallei en Veluwe. De vraag is nu hoe deze thematiek kan 
worden geanalyseerd. In dit onderdeel wordt de positie van het waterschap geschetst, wordt ingegaan op 
de ontwikkelingen die bepalend zijn voor de opgaven van het waterschap in de komende decennia en 
worden de belangrijkste dimensies en begrippen geïntroduceerd. Aan het eind van het hoofdstuk wordt 
een overkoepelend raamwerk gepresenteerd. In de delen B en C wordt de benadering per studie nader 
toegelicht. De zoektocht naar bruikbare theorie begint niet in het wilde weg, gestart is met het schetsen 
van de grove ontwikkelingen in ruimtelijke planning en watermanagement. Vervolgens zijn de plek van het 
waterschap en de uitdagingen waarvoor het waterschap in de komende decennia wordt gesteld 
behandeld. Gezien de veranderingen die optreden, de onzekerheid hierin en de noodzaak voor een 
andere aanpak wordt theorie rond adaptief management geschetst, welke de basis vormt voor het 
conceptueel model. Vragen die leidend zijn voor de analyse van de droogteproblematiek zijn: Welke 
opgaven op het gebied van droogte komen er op het waterschap af? Waar moeten aanpassingen 
plaatsvinden? Welke relaties bevinden zich tussen aanpassingen in het fysieke en het bestuurlijke 
systeem? Hoe kunnen de verschillende concepten worden gebruikt? Zowel door natuurwetenschappers 
als bestuurskundigen is nagedacht hoe moet worden omgegaan met veranderende omstandigheden. Er  
is nog weinig praktijkonderzoek verricht dat reflecteert op het adaptatieproces bij waterschappen.  
 

A.2.1 Omslag in ruimtelijke planning en water manag ement 

Glasbergen en Driessen (2002) beschrijven de grote omslag in de ruimtelijke ordening, die van invloed is 
op de manier waarop wordt ingespeeld op droogte. Tot de jaren ’90 werden vooral technische en 
generieke oplossingen toegepast door middel van hiërarchische en centrale sturing. Tegenwoordig is er 
meer ruimte voor de inbreng van meerdere percepties op het probleem en voor kennistekorten. Daarom 
worden minder structurele oplossingen gekozen en is flexibiliteit in plannen ingebouwd (Leroy & Nelissen, 
2002, p. 241). Deze verschuiving heeft echter ook een keerzijde: 

“De aversie tegen de milieunorm is dermate, dat onder het mom van externalisering en 
decentralisatie de bakens van het milieubeleid drastisch worden verzet. Gelijkheid wordt voor vrijheid 
ingeruild, en integratie en flexibiliteit worden de nieuwe kernwoorden (de Roo en Voogd 2007, 131).” 

De gevaren die de Roo en Voogd schetsen staan tegenover wat als het nieuwe paradigma in de 
milieuwereld kan worden gezien, hoewel in de huidige praktijk de harde methoden nog in veel formele 
instituties terug komen. Van Rijswick en Salet schetsen de nieuwe benadering: 

“Aanpassing en leervermogen nemen de plaats in van bestuurlijke hiërarchie en van de formaliteit 
van normen. Sleutelwoorden zijn adaptiviteit, flexibiliteit, veerkracht, innovatie, integratie, etc. De 
meerwaarde van deze interactieve benaderingen is dat zij vertrouwen op de creatieve energie van 
deelnemers aan het proces, dat zij methoden zoeken om het beheersingspotentieel dat over 
verschillende partijen is verdeeld, in gemeenschappelijke perspectieven te combineren en dat zij 
open oog hebben voor het veranderlijke van situaties (van Rijswick en Salet 2010).” 

Ook in de manier waarop met water en droogte wordt omgegaan hebben zich in de afgelopen decennia 
verschuivingen voorgedaan, namelijk van technocratisch naar integraal en participatief. Van den Brugge, 
Rotmans en Loorbach (2005) merken deze verschuiving aan als een transitie die echter nog niet volledig 
is afgerond, anders dan de ‘paradigm shift’ die zich in het veld van ruimtelijke ordening heeft voorgedaan. 
Het spanningsveld tussen de technisch-rationele en de integraal-participatieve benadering zal in het 
onderzoek tot uitdrukking komen. Het conceptueel model en de onderzoeksmethoden geven hierin meer 
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inzicht. Aan het eind van het onderzoek worden de twee studies met hun benaderingen en methoden bij 
elkaar gebracht en kunnen ook over dit spanningsveld uitspraken worden gedaan. 
 

A.2.2 Klimaatontwikkeling 

Klimaatverandering vormt één van de aanleidingen van het onderzoek. Door geleidelijke veranderingen 
zijn gebieden niet langer berekend op extreme omstandigheden. Klimaatverandering wordt beschouwd als 
één van de belangrijkste mondiale vraagstukken (P. Driessen 2009). Hoewel er onzekerheden zijn over de 
aard en grootte van het probleem, is het waarschijnlijk dat de temperatuurstijging in de afgelopen eeuw is 
versneld door stijgende broeikasgasconcentraties. Het wereldwijde probleem kent grote regionale 
verschillen (Driessen, et al. 2011). Het KNMI heeft vier klimaatscenario’s ontwikkeld, de zogenaamde 
KNMI’06 scenario’s, die dienen als belangrijke onderlegger voor klimaatadaptatiebeleid (zie figuur 1). De 
scenario’s bestaat uit de mondiale temperatuur- en zeespiegelstijging, zoals door het IPCC voorzien. Dit is 
gecombineerd met regionale verschillen voor Nederland en veranderende luchtstromingen, welke de plus 
scenario’s weerspiegelen. De temperatuur in Europa zal deze eeuw in alle scenario’s stijgen met 1 tot 6 
graden Celsius (KNMI, 2006), waardoor zachte winters en warme zomers vaker voorkomen. De 
verdamping in de zomer neemt toe (+3 tot +15%) terwijl de hoeveelheid neerslag gemiddeld gezien 
afneemt (+6 tot –19%) (Unie van Waterschappen 2009). In Nederland gaat de opwarming twee keer zo 
snel als de wereldwijde opwarming. De zeespiegel stijgt met 35 tot 85 centimeter (Ruimtelijk Planbureau, 
2007, p. 21).  

Zomers Klimaataspect  G G+ W W+ 

 Gemiddelde temperatuur +0.9°C +1.4°C +1.7°C +2.8°C 

 Warmste zomerdag van het jaar +1.0°C +1.9°C +2.1°C +3.8°C 

 Gemiddelde hoeveelheid neerslag 3% -10% 6% -19% 

 Aantal natte dagen (meer dan 0,1 mm) -2% -10% -3% -19% 

 Dagsom van de neerslag die eens in de 
10 jaar wordt overschreden 

13% 5% 27% 10% 

 Potentiële verdamping 3% 8% 7% 15% 

De klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat zomers droger worden. De zoetwateraanvoer is op de 
lange termijn niet langer vanzelfsprekend. De waterschappen onderzoeken daarom hoe tijdelijke 
watertekorten kunnen worden beperkt. Op dit moment zijn veel gebieden sterk afhankelijk van aanvoer via 
het hoofdwatersysteem. Daarom worden maatregelen getroffen om het water langer vast te houden en 
waar mogelijk de (grond)watervoorraad aan te vullen (Unie van Waterschappen 2009).  

Jaar Soort jaar Herh.tijd G H G+ H W H W+ H 

Gem.  Gemiddeld 1906 - 2000 3 151  179  158  220  

1967 Gemiddeld jaar 3 159 2 193 1.5 168 2 235 1.2 

1996 Matig droog 7 208 6 230 3 217 5 265 2 

1949 Droog 12 237 10 270 5 248 8 315 2 

1959 Zeer droog 71 366 52 397 31 381 40 443 20 

1976 Extreem droog 89 376 64 401 36 391 47 440 22 

In bovenstaande figuur staan bij de diverse scenario’s het watertekort in mm en de herhalingstijden 
weergegeven voor het jaar 2050. In grijs staan de huidige herhalingstijden aangegeven. De cijfers laten 
zien dat een zeer droog jaar in het W+ scenario met een neerslagtekort van meer dan 400 mm eens in de 
20 jaar zal voorkomen, terwijl dit in de huidige situatie eens in de 89 jaar is. In de Gematigde scenario’s 
komt een droog jaar zoals 1949 niet vaker dan eens in de 10 jaar voor, bij het Gematigd+ scenario is dit 
eens in de 5 jaar.  
 

Figuur 2 : 
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Gematigd 
In het gematigd scenario is uitgegaan van een 
wereldwijde temperatuurstijging van 1°C en een 
zeespiegelstijging van 15 tot 25 cm. in 2050. De 
luchtstromingen blijven gelijk aan de huidige situatie. 
In dit weerbeeld treden weinig veranderingen op in 
het aantal natte dagen en de neerslaghoeveelheid. 
De verdamping neemt met 4% licht toe.  

 
Gematigd+ 
In dit klimaatscenario wordt ook van een kleine temperatuurstijging uitgegaan, alleen veranderen de 
luchtstromen ook. Hierdoor wordt meer warme en droge lucht vanaf het land aangevoerd. De temperatuur 
en de hoeveelheid verdamping stijgen en het aantal natte dagen in de zomer loopt terug met 10% in 2050.  
 
Warm 
In het warme scenario stijgt de temperatuur wereldwijd met 2°C tot 2050. De luchtstromen in West-Europa 
blijven gelijk. Dit leidt tot warmere winters met meer neerslag. De kans op dagen met hevige regenval 
neemt sterk toe, namelijk met 27%.  
 
Warm+ 
Het warm+ scenario resulteert in de meest extreme omstandigheden in 2050. De gemiddelde 
temperatuurstijging in winter en zomer bedraagt 2,5°C. Hierdoor stijgt de gemiddelde hoeveelheid 
neerslag ’s winters en neemt de kans op hevige stormen toe. In de zomer neemt het aantal natte dagen 
sterk af, terwijl de verdamping sterk toeneemt. De zeespiegel stijgt in het scenario met 20 tot 35 cm. 
 
De waarschijnlijkheid van de scenario’s hangt onder meer af van emissies en veranderingen in 
luchtstroming. Uit een evaluatie van de scenario’s in 2009 blijkt dat de werkelijke ontwikkeling van het 
klimaat wel binnen de range van de voorgestelde scenario’s ligt. De onderzoeksresultaten geven ook 
inzicht in welke scenario’s het meest waarschijnlijk zijn. Met de snelle opwarming in Nederland en West-
Europa wordt het beste rekening gehouden in de W en W+ scenario’s. De G en W scenario’s 
weerspiegelen de toename van de intensiteit van zware buien goed (Klein Tank en Lenderink, 2009). Als 
vervolg op de huidige scenario’s ontwikkelt het KNMI de KNMI-next scenario’s. 
 

A.2.3 Socio-economische ontwikkelingen 

De ontwikkeling en het gebruik van de fysieke omgeving is ook van invloed op droogte. Zo leidt sterke 
bevolkingsgroei bijvoorbeeld tot een grotere watervraag in stedelijk gebied. Meer economische 
globalisering kan leiden tot meer specialisatie in de agrarische sector zoals duurdere teelt en meer 
kasbouw. Het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau hebben 
een studie uitgevoerd naar deze ontwikkelingen. De studie bouwt voort op de CPB scenario’s ‘Four futures 
for Europe’ uit 2003. De studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) kent, net als de klimaatscenario’s een 
viertal scenario’s. De meest bepalende factoren zijn internationale samenwerking, meer publieke of meer 
private verantwoordelijkheden, bevolkingsontwikkeling en de economische groei. In het scenario Regional 
Communities (RC) richt Nederland zich meer op soevereiniteit en de interne markt. De bevolking heeft in 
2050 een omvang van 15,8 miljoen en het Bruto Binnenlands Product groeit beperkt met 33%. Dit leidt van 
de vier scenario’s tot weinig veranderingen en de kleinste adaptatieopgave. Kansen voor de duurzame en 
adaptieve inrichting van gebieden blijven ook beperkt. In het Transatlantic Market (TM) scenario stagneert 
de Europese invloed. Het aantal inwoners groeit naar 17,1 miljoen, het Bruto Binnenlands Product groeit 

Figuur 3: KNMI'06 scenario's  
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met 95%. Door het liberale beleid is in het buitengebied meer beleidsruimte om woningen te bouwen, voor 
versterking van de veerkracht is weinig aandacht. In het scenario Strong Europe is wel veel aandacht voor 
internationale samenwerking. Landen geven Europa meer bevoegdheden, wat de economische groei 
bevordert. Het aantal inwoners groeit naar 18,9 miljoen, het Bruto Binnenlands Product groeit met 56%. Er 
is ruimte en aandacht voor niet-economische belangen. Het scenario Global Economy (GE) geeft de 
grootste economische en bevolkingsgroei weer. De EU breidt zich verder uit en de overheid schenkt veel 
aandacht aan economische ontwikkeling internationaal. Het inwoneraantal groeit naar 19,7 miljoen, het 
Bruto Binnenlands Product groeit met 121%.  
 
Het mondiale en nationale beleid maakt ook onderdeel uit van de socio-economische ontwikkelingen. Dit 
beleid is een belangrijke externe factor. Er kunnen verschillende paden worden gevolgd als het gaat om 
adaptatie en mitigatie. Dit is afhankelijk van percepties op het probleem, die gaandeweg kunnen 
verschuiven door nieuwe informatie, schade, extreme weather events en politieke keuzes. Wanneer 
droogte veel schade veroorzaakt, ligt het in de lijn der verwachting dat meer beleid wordt gevoerd op het 
terugdringen van de effecten. Het is moeilijk aan te geven welk pad zal worden gekozen, omdat dit van 
veel factoren afhangt. Over het effect van de maatregelen is nog meer onduidelijkheid. Daarom wordt 
uitgegaan van een geleidelijk toenemende aandacht en (technologische) mogelijkheden. 
 

A.2.4 Onzekerheid 

Klimaatverandering is omgeven met talloze onzekerheden. Het betreft niet alleen onzekerheden 
omtrent het gedrag van het klimaatsysteem, maar ook omtrent toekomstige socio-economische 
ontwikkelingen en de mate waarin deze de kwetsbaarheid en veerkracht van gebieden of groepen in 
onze samenleving doen veranderen (Driessen, et al. 2011).  

Wetenschappelijke studies over klimaatverandering erkennen de grote onzekerheden. Beleidsmakers 
schenken ook steeds meer aandacht aan het feit dat maatregelen in het licht van deze onzekerheden 
worden genomen. Onzekerheid kan worden gezien als imperfecte informatie over de kans, de omvang, de 
tijd en de plaats van een calamiteit als droogte (Barnett, 2001). De oplossing voor het omgaan met 
onzekerheid wordt vaak gezocht in meer flexibiliteit, minder hard beleid, decentralisatie en een open 
besluitvormingsproces met ruimte om te leren. De verschuiving naar meer zachte planvorming is zoals 
eerder beschreven al ingezet.  

“A transition is under way to a ‘soft path’ that complements centralized physical infrastructure with 
lower cost community-scale systems, decentralized and open decision-making, water markets and 
equitable pricing, application of efficient technology, and environmental protection (Gleick, 2003).” 

In het geval van klimaatverandering en droogte is de onzekerheid groot, hoewel enkele scenario’s de 
werkelijke ontwikkelingen tot op heden erg goed blijken te representeren. De onzekerheid wordt erger door 
de wereldschaal van het probleem, de lange duur en de samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen. Niet 
alleen over de impact van een calamiteit maar ook over de effectiviteit van maatregelen is grote 
onzekerheid (Barnett, 2001).  
 

A.2.5 Institutionele verschuivingen 

In de geschetste ontwikkelingen op het gebied van klimaat en maatschappij bestaat grote onzekerheid, 
zoals het vorige onderdeel laat zien. In reactie op de klimatologische veranderingen is 
klimaatadaptatiebeleid ontwikkeld. De mondiale vraagstukken zijn door vertaald in Nationaal beleid, waar 
het beperken van de effecten en het accepteren van veranderingen terugkomen in thema’s als duurzame 
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energie en gebiedsontwikkeling. (Nieuwaal, Driessen, Spit, en Termeer, 2009) Twee verschuivingen 
markeren een drastische verandering in het beleid over ruimte, water en ook specifiek voor droogte. De 
eerste verschuiving is de transitie van een engineeringbenadering naar duurzaam en ecologisch 
waterbeheer (van den Brugge, Rotmans en Loorbach, 2005). Ruimtelijke planning moet bestaande 
processen faciliteren, niet veranderen of proberen te controleren. Dit versterkt de veerkracht en variëteit 
van ecologische systemen (Holling, 1978). Wolsink (2006) plaatst verschillende kenmerken van de nieuwe 
en oude benadering tegenover elkaar.  
 

Controlerend Anticiperend 
Technocratisch Maatschappelijk 

Planningsbenadering Ontwikkelingsbenadering 

Juridisch procedurele focus Focus op processen in de samenleving 

Hiërarchisch Collaboratief 

Verklarend Communicatie voor gezamenlijk leren 

Beslissend Gedeelde beslissingsbevoegdheid 

Centraal Decentraal 

Eén institutie Veelvormig 

Gesloten en exclusief Open en participatief 

Figuur 4: Governance characteristics in controlling  or anticipating regimes (Wolsink, 2006) 

 
De tweede verschuiving, waarover ook grote consensus bestaat in de literatuur, is die van hiërarchische 
sturing naar interactief en adaptief management (Pahl-Wostl, 2007). Waar voorheen reactief beleid en 
technische oplossingen werden ingezet, is tegenwoordig meer erkenning van onzekerheden en 
onvolledige kennis. Flexibele planning en de gelegenheid om te leren zijn daarom van belang in 
planprocessen (Folke, et al. 2005).  
 
De geschetste verschuivingen worden versterkt en bevestigd door de schaal en onzekerheid van het 
klimaatvraagstuk. Klimaatverandering kan daarom worden gezien als een stuwende kracht achter het 
veranderende management in institutionele context. Beleidssturing van klimaatadaptatie of ‘governance of 
adaptation’ is complex. Onzekerheid over de veranderingen die op de lange termijn zullen optreden vraagt 
anders te kijken naar de aanpassing zelf. Het stimuleert in de eerste plaats de onzekerheid te accepteren. 
Daarnaast vraagt het voorbereid te zijn op verandering en verrassingen. Ten derde het versterken van de 
adaptieve capaciteit van het ecosysteem om met verstoring om te kunnen gaan (Folke et al. 2005: 464). 
De verklaring van complexe verbanden en interacties in socio-ecologische systemen heeft geleid tot de 
introductie van begrippen als adaptatie, adaptive management en adaptive capacity, welke in de volgende 
gedeelten zijn uitgewerkt.  
 

A.2.6 Adaptatie 

Het is ingewikkeld grip te krijgen op het begrip ‘adaptatie’, omdat het in veel verschillende verbanden wordt 
gebruikt. Dit vraagt een heldere definitie. Klimaatadaptatie kan gaan over de inhoud, de analyse vindt dan 
plaats in het domein van problemen, oplossingen en effectiviteit. Klimaatadaptatie kan echter ook gaan 
over het proces van aanpassing: Anders omgaan met de problematiek door veranderende inzichten vanuit 
andere perspectieven. 

“There are different definitions of adaptation. In its broadest sense, adaptation means ‘modification’ 
or ‘fitting to suit’. In the context of climate change, adaptation is taken here to mean the task of 
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modifying ecological and social systems to accommodate climate change and accelerated sea-level 
rise so that these systems can persist over time (Barnett 2001)”. 

Barnett (2001) spreekt in zijn definitie van aanpassing van ecologische en sociale systemen. Een 
belangrijke vraag is wat er veranderd en onder invloed waarvan dit veranderd. In het conceptueel model 
aan het eind van dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.  
Wanneer adaptatie puur inhoudelijk wordt benaderd, kan worden gedacht aan fysieke aanpassingen of 
aanpassing van de normen, waardoor de fysieke situatie anders wordt beoordeeld. Adaptatie wordt in de 
meeste gevallen echter gezien als een proces van langere duur, waarin beleidsvorming, handelen, 
monitoring en evaluatie een cyclisch proces is (Folke, et al. 2005). Adaptatie is een lange-termijn proces 
van leren en aanpassen, waarvan is gebleken dat sociale en ecologische systemen op elkaar inwerken 
(Barnett 2001). Barnett (2001) gebruikt adaptatie door onderscheid aan te brengen tussen (1) ‘het 
aanpassen van fysieke systemen om kleine veranderingen op de korte termijn te kunnen absorberen en  
het systeem in staat te stellen zonder overschrijding van kritische grenswaarden een nieuw evenwicht te 
bereiken’ en (2) ‘het aanpassen van systemen om kleine veranderingen op de lánge-termijn te kunnen 
accommoderen’. Het eerste deel impliceert vooral het treffen van kleine maatregelen in het fysieke 
systeem, terwijl het tweede deel meer nadruk legt op de aard van de maatregelen (bijv. veerkrachtigheid) 
en bestuurlijke aanpassing. Voor fysieke systemen geldt ‘veerkracht’ als kernbegrip, terwijl bij bestuurlijke 
processen ‘adaptatie’ het centrale begrip is.  
 

A.2.7 Adaptief management 

Theorie over adaptief management is gebaseerd op de gedachte dat het vermogen om toekomstige 
factoren die een ecosysteem beïnvloeden te voorspellen beperkt is. Ook het gedrag van het systeem 
onder invloed van klimaatadaptatiemaatregelen is erg onzeker. Om deze redenen moet management zelf 
adaptief zijn en zich kunnen aanpassen aan nieuwe ervaringen en kennis (Pahl-Wostl 2007).  

“The first step in the adaptive approach aims at increasing the ability of the water system to operate 
under a wider range of environmental variation. Technical infrastructure is not designed to entirely 
shield the system from environmental variability but socio-technical means are implemented to allow 
maintaining a water system’s functionality despite its being exposed to environmental variation. This 
may imply for example that instead of building larger reservoirs to maintain supply in case of drought, 
management of demand is used to reduce and/or shift the requirements of certain water uses if 
supply is scarce. Complex adaptive systems are characterized by self-organization and distributed 
control (Pahl-Wostl 2007).” 

In adaptief management worden onzekerheden bepaald en methoden opgesteld om de aannames rond de 
onzekerheden te testen. Dit kan door pilots of experimentele projecten. Management bestaat niet uit het 
veranderen van het systeem, maar als manier om te leren over het systeem. Een belangrijke voorwaarde 
voor adaptief management is dat management past bij de tijd- en ruimtelijke schalen. Ook zijn het bereiken 
van consensus over het effect van maatregelen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor agendering 
van beleid belangrijk. 
 
Pahl-Wostl et al. (2010) hebben een raamwerk ontwikkeld voor de analyse van multi-level governance 
regimes, dat vooral is toegesneden op waterbeleid. Aan de hand van dit Management and Transition 
Framework (MTF) kan antwoord worden gevonden op vragen als: “Welk type proces ondersteunt de 
transformatie van structurele omstandigheden naar het bouwen van een fundament voor duurzaam en 
adaptief watermanagement? Wat zijn de karakteristieken van een multi-level governance regime dat de 
adaptieve capaciteit en gelegenheid om te leren versterkt? Welk type proces versterkt effectieve en 
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efficiënte aanpassing voor klimaatverandering, uitgaande van al bestaande structurele omstandigheden 
(ed. zoals onderdelen van de waterhuishouding)?” (vertaald uit Pahl-Wostl, et.al. 2010) 
Het raamwerk integreert verschillende concepten om een beter begrip van de complexiteit van water 
management regimes te krijgen. Adaptieve capaciteit en (sociaal) leren zijn de belangrijkste aspecten in 
het raamwerk. Voor de analyse is echter een uitgebreide tijdbegrensde procesanalyse nodig, waarin ook 
veranderingen in het fysieke systeem worden meegenomen. De studie naar sturing van droogtebeleid is 
echter vooral verkennend en gaat in op de vraag: Op welke manier kan het waterschap de adaptieve 
capaciteit van het integrale waterbeleid vergroten en hoe vertaalt dit zich in de lange termijn visie? 
Pahl-Wostl (et.al. 2010) geven aan dat een raamwerk dat de adaptiviteit van regimes analyseert de 
onderstaande elementen moet bevatten. Deze conceptualisering is bruikbaar voor de studie, omdat de 
inhoudelijke focus veel input kan geven voor de visie. Het verdere van de uitgebreide MTF, dat Pahl-Wostl 
(et.al. 2010) gebruiken voor de analyse van complexe water governance regimes, wordt niet gevolgd.  

A.2.8 Adaptieve capaciteit 

“Sociaalecologische systemen worden bestudeerd als complexe adaptieve systemen. De notie van 
‘aanpasbaarheid’ – de mate waarin veerkracht van een systeem of samenleving kan worden vergroot 
en de kwetsbaarheid kan worden verminderd – staat centraal. (Van Nieuwaal, Driessen, Spit, en 
Termeer, 2009)”  

Systemen vertonen een hoge ‘aanpasbaarheid’ (ook wel ‘adaptability’ genoemd) wanneer actoren de 
capaciteit hebben om het systeem te reorganiseren in een gewenste toestand als antwoord op 
veranderende condities en verstorende gebeurtenissen. 
Systemen met hoge adaptieve capaciteit zijn in staat zich te herstellen zonder sterke terugval in kritieke 
functies. Verlies van veerkracht zorgt er voor dat tijdens processen van reorganisatie en vernieuwing 
kansen verloren gaan voor versterking van de adaptieve capaciteit. Adaptieve capaciteit in (natuurlijke) 
fysieke systemen houdt verband met variëteit in soorten, snelheden van processen en ruimtelijke schalen. 
In sociale systemen is het bestaan van instituties en structuren die van kennis leren en deze behouden, 
flexibel zijn in de oplossing van problemen en een evenwichtige machtsverhouding hebben positief voor 
de adaptieve capaciteit (Folke, Colding en Berkes, 2002).  
De transitie naar een andere evenwichtssituatie wordt door Van den Brugge (2009) verbeeld als een bal 
op een helling met kommen. De bal staat voor het complexe socio-ecologisch systeem (SES), dat alleen in 
een ondiepe kuil (of adaptief regime) naar een ander stabiel evenwicht kan rollen. Deze representatie zegt 

Figuur 5: Predict & control en adaptive & integrate d regime (Pahl-Wostl, et.al. 2010)  
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niet veel over interacties binnen deze systemen bepalend zijn voor deze verschuiving, bijvoorbeeld 
hoeveel verstoring het natuurlijk systeem kan opvangen, maar richt zich op de variabele ‘adaptieve 
capaciteit’ van sociaal-ecologische systemen. Adaptieve capaciteit wordt dus bepaald door de complexe 
interacties tussen de fysieke omgeving en de aanpassingen vanuit sociale systemen. Een hoge adaptieve 
capaciteit is positief, want een systeem is hiermee veerkrachtig en in staat verstoring op te vangen. 
Tegelijkertijd is de adaptieve capaciteit slechts een gegeven dat alleen door ingrepen in het fysieke of 
sociale domein beïnvloed kan worden. De verbeelding van adaptieve capaciteit door aan te geven hoe 
makkelijk verschuivingen kunnen plaatsvinden blijft dus wat abstract. Wel kan worden gereflecteerd op de 
adaptieve capaciteit van het waterschapsbeleid, maar hierin moet dan worden teruggegaan naar de 
oorzaken, die, net als de mogelijkheden voor verbetering, liggen in het fysieke of het bestuurlijke systeem. 
Daarom wordt zo ook in het onderzoek omgegaan met het begrip ‘adaptieve capaciteit’.  
 

A.2.9 Kwetsbaarheid en veerkracht 

Het terugbrengen van de kwetsbaarheid voor droogte is een concrete inhoudelijke opgave die 
waterschappen vanuit het NBW 2003 hebben gekregen. Het begrip veerkracht (resilience) heeft een 
relatie met kwetsbaarheid. De mate van kwetsbaarheid wordt bepaald door de blootstelling van het 
gebied, de weerbaarheid, het aanpassingsvermogen (tijdens een calamiteit), de responsiviteit (na een 
calamiteit) en herstelvermogen (De Bruijn, et al. 2007). Veerkracht heeft vooral betrekking op de capaciteit 
van een gebied om terug te komen uit een calamiteit, ofwel de responsiviteit en het herstelvermogen. 
Weerbaarheid en aanpassingsvermogen worden ook onder veerkracht geschaard, omdat deze tegenwicht 
bieden aan de blootstelling van een gebied.  
Kwetsbaarheid kan worden opgevat als het potentieel voor verlies (Cutter, 1996). Kwetsbaarheid bestaat 
dus uit de blootstelling van een gebied voor een calamiteit (als droogte) min de veerkracht van het gebied.  
De noodzaak voor het terugbrengen van de kwetsbaarheid is breed geaccepteerd, maar er is grote 
onzekerheid over de grootte van de problematiek in de toekomst en de effectiviteit van maatregelen tegen 
droogte. Mitigerende maatregelen kunnen de blootstelling van een gebied terugdringen, bijvoorbeeld door 
het tegengaan van klimaatverandering. Adaptatiemaatregelen richten zich op het vergroten van de 
veerkracht en zijn op regionaal niveau de meest efficiënte strategie.  
 
In de discussie rond veerkracht bestaan twee centrale perspectieven die een verschillende positie 
innemen over de dynamiek in ecosystemen en het ecologisch evenwicht. In het eerste perspectief wordt 
gesteld dat ecosystemen nabij een evenwicht opereren, dat na verstoring weer zal worden bereikt 
(bijvoorbeeld: Twintig jaar na een bosbrand zullen de zelfde planten en dieren in een gebied terug zijn). De 
duur van de terugkeer naar dit evenwicht weerspiegelt de veerkrachtigheid van het systeem. De andere 
definitie benadrukt dat meer dan één ecologisch evenwicht denkbaar is. Verstoring kan er toe kan leiden 
dat een systeem zich anders gaat gedragen. Veerkracht wordt hierbij gemeten door de hoeveelheid 
verstoring die een systeem kan hebben, voordat een nieuw evenwicht wordt bereikt (bijvoorbeeld: 
bacteriën ontwikkelen zich onder invloed van een droge periode, waardoor typen vegetatie ten slotte dood 
gaan en uit het gebied verdwijnen). Deze benadering is getest door de dynamiek in verschillende soorten 
ecosystemen te beschrijven. Holling ontdekte de realiteit van de ‘multi-stable states’ door biologische 
testen met verschillende tijdsschalen en verschillende ruimtelijke schalen (Holling en Meffe, 1996). 
 
Veranderingen in de bestaande evenwichtssituatie van het ecologische systeem, worden gewoonlijk 
gezien als een hulpbronnencrisis. Holling (1978) geeft echter aan dat hier anders tegenaan gekeken moet 
worden. Problemen als gevolg van droogte worden niet alleen door de hoeveelheid water veroorzaakt, 
maar ook door de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld de aanwezigheid van nutriënten. Een nutriënten 
crisis duidt Holling als verstoring op verschillende ruimtelijke schalen en met langzaam veranderende 
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variabelen die reageren op externe variabelen (zoals temperatuurstijging). Deze complexe en 
samenhangende interacties in een ecologisch systeem leiden tot een verlies van veerkracht. 
In de jaren ’90 en 2000 is het concept van veerkracht ook in het sociale domein toegepast. Het “Resilience 
Framework’ is een belangrijk raamwerk voor het begrijpen van Socio-Ecologische Systemen. Holling 
(2001) en Folke (2006) geven aan dat het erg complex is om grip te krijgen op de interacties tussen deze 
systemen. De definities van de begrippen kwetsbaarheid en veerkracht, zoals beschreven in de context 
van fysieke ‘ecologische’ systemen, wordt gebruikt in het conceptueel model voor het onderzoek.  
 

A.2.10 Integratie 

Vanouds zijn waterbeleid en de instituties binnen de watersector gefragmenteerd. Op het schaalniveau 
van rijk, provincie en gemeente moeten waterschappen hun beleid afstemmen. De fusie van 
waterschappen vraagt veel overleg en afstemming over de inhoud van waterbeleid. Horizontale en 
verticale integratie is bij uitstek een uitdaging voor ruimtelijke ordening. Ook (informele) regels en 
arrangementen in en tussen organisaties moeten opnieuw worden gevormd, maar dit biedt tegelijkertijd 
kansen voor betere institutionele adaptatie. Institutionele regels en arrangementen zijn ontstaan door 
jarenlange praktijk. Adaptatiemaatregelen vinden in eerste instantie plaats in een institutionele context die 
daar niet op afgestemd is. Pas na een periode van gewenning en oefening vindt institutionele adaptatie 
plaats (van Buuren en Teisman 2009). 

“Adaptation is not controlled by a central unit. Distributed control has proved to be efficient and 
flexible in allocating resources to many users (e.g. ecosystems, markets). (Pahl-Wostl 2007)” 

Integraal water management moet veelzijdig zijn. Door meerdere belanghebbenden te betrekken worden 
verschillende perspectieven gerepresenteerd zoals waarden, vooroordelen en voorkeuren (Van den 
Brugge, Rotmans en Loorbach 2005). Tevens wordt een proces rijker door het betrekken van veel 
belanghebbenden en groeit het draagvlak voor het gekozen alternatief (de Bruijn, ten Heuvelhof en in ’t 
Veld, 2008).  

“Adaptation can occur locally through to global levels, by individuals or collectively, on micro through 
to long time scales. It can be reactive or anticipatory, private or public, planned or autonomous 
(Holling 1978).” 

Maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie moeten concurreren met andere ruimtelijke claims, 
bijvoorbeeld uit de scheepvaart of landbouw. Adaptatiemaatregelen moeten daarom zo veel mogelijk 
worden verbonden aan andere projecten of plannen. Wanneer klimaatbestendigheid als norm dient 
worden adaptatiemaatregelen haalbaar en meer efficiënt (Driessen, et al. 2011).  
 

A.2.11 Kennis en leren 

“Pogingen tot sturing moeten rekening houden met onzekerheden en veranderingen, zowel graduele 
als abrupte. Daarom speelt ‘leren’ een centrale rol in ‘adaptive management’: het is een manier om 
kennis up-to-date te houden onder continu veranderende condities. Leren geschiedt door te 
experimenteren. (Van Nieuwaal, Driessen, Spit, en Termeer, 2009)” 

Adaptatiebeleid vereist kennis, op basis waarvan beleid kan worden gevormd. Die kennis zal altijd 
onvolledig blijven en omgeven door onzekerheden. Door verdere kennisontwikkeling en onderzoek kan 
een deel van de onzekerheden worden weggenomen, maar door de complexiteit en dynamiek van het 
vraagstuk zal altijd onzekerheid blijven bestaan (Driessen, 2009). 
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Het delen van kennis vraagt een goede integratie van bestuurslagen en sectoren, een opgave die 
planners en beleidsentrepeneurs op zich kunnen nemen. Planners zijn in staat zowel inhoudelijk als 
procesmatig actoren en belangen met elkaar te verenigen in een plan. Beleidsentrepeneurs zijn trekkers 
van veranderingsprocessen. Door combinaties van bottom-up en top-down strategieën en strategieën van 
belangenbehartiging en bemiddeling brengen ze de verandering stap voor stap dichterbij (Huitema en 
Meijerink, 2009). Ook in thematische netwerken, die ook op het gebied van droogte bestaan, kan op 
mesoniveau kennis worden gedeeld. ‘Zachte’ procesbenaderingen bieden ruimte voor leren en het delen 
van kennis gedurende planprocessen, in plaats van het reactief uitvoeren van gevestigde engineering 
oplossingen na een calamiteit (Gunderson en Light, 2006). Uit de literatuur komt naar voren dat planners 
en beleidsentrepeneurs een belangrijke rol vervullen in droogte (Huitema en Meijerink, 2009). Pahl-Wostl 
(2006) benadrukt het concept van ‘social learning’, waarmee de sociale context van leerprocessen wordt 
benadrukt. 
 

A) Hoofdstuk 3 Conceptueel model 

In dit hoofdstuk zijn verschillende begrippen voorbij gekomen die worden gebruikt in de context van 
‘natural resource management’. Klimaatadaptatie kan worden onderzocht door te kijken naar de manier 
waarop natuurlijke en sociale systemen op elkaar inwerken. De interacties en verbanden tussen deze 
systemen zijn complex, daarom wordt gesproken van complex (adaptive) Socio-Ecological Systems. De 
meeste auteurs proberen deze te integreren in één causaal theoretisch raamwerk. Van Nieuwaal, 
Driessen, Spit, en Termeer (2009) geven echter al aan dat dit moeilijk werkbaar wordt: “Although the 
different notions are all very important and interesting the total picture becomes a little confusing and 
abstract.”  

 
 

Figuur 6: Conceptueel model  
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A.3.1 Toelichting conceptueel model 

De verbanden en interacties tussen fysieke (groen) en sociale (blauw) systemen is het proces van 
adaptatie, waar in deel D van het onderzoek (oranje) op wordt gereflecteerd. In dit onderzoek worden het 
natuurlijke en sociale systeem eerst apart onderzocht in respectievelijk deel B en C.  
De eerste studie binnen het onderzoek, die links is weergegeven, betreft de analyse van knelpunten van 
droogte in het fysieke systeem. Om de kwetsbaarheid in het gebied van het waterschap in kaart te 
brengen, wordt per sector de problematiek op de (potentiële) problemen ingegaan. De toekomstige 
kwetsbaarheid wordt mede bepaald door ruimtelijke ontwikkelingen, klimaatverandering en socio-
economische trends. Er bestaat onzekerheid hoe deze trends en ontwikkelingen in de toekomst gaan 
gedragen. Daardoor is het ook niet zeker hoe noodzakelijk of doeltreffend maatregelen tegen droogte 
zullen zijn. Al dan niet toegepaste oplossingen worden in beeld gebracht, omdat ze kunnen bijdragen aan 
een veerkrachtig gebied en het terugbrengen van de kwetsbaarheid.  
Voor de studie van het complexe sturingsvraagstuk wordt gekozen voor een meer interactieve en socio-
economische benadering. Binnen het beleidsvormingsproces, dat ten grondslag ligt aan het ‘inspelen op 
droogte’, wordt naar de factoren gekeken die volgens de literatuur een positieve invloed hebben op de 
aanpassing van beleid. Kennis draagt bij aan het beter inspelen op droogte. Horizontale (multisector) en 
verticale (multilevel) integraliteit hebben ook een positief effect, bijvoorbeeld door het ontstaan van 
draagvlak of betere afstemming. Aan flexibiliteit wordt ook een belangrijke plek gegeven. In de literatuur 
wordt de positieve invloed voor het inspelen op droogte onderschreven. In de studie wordt ook aandacht 
geschonken aan de rol die planners en beleidsentrepeneurs hebben. Adaptatie wordt, voortbouwend op 
de literatuur, gepresenteerd als het spanningsveld tussen werkelijk omgevingsbeleid en de 
sturingsfilosofie. Onder invloed van het inspelen op droogte treden veranderingen op in de kwetsbaarheid 
en veerkrachtigheid van het gebied voor droogte. Omgekeerd wijzigen instituties de manier waarop 
ingespeeld wordt op droogte door veranderingen in de kwetsbaarheid en veerkracht van het gebied. 
Adaptatie heeft niet betrekking op enkel inhoudelijke of procesmatige aspecten, maar beschrijft het 
spanningsveld tussen systeemeigenschappen (inhoud) en de wijze waarop geïntervenieerd wordt in het 
systeem. In het onderzoek wordt niet gestreefd naar een vaststelling van de mate van adaptiviteit van het 
complexe socio-ecologische systeem, maar worden juist de verbanden tussen sociale en natuurlijke 
systemen onderzocht en vindt een exploratie van de factoren voor aanpassing plaats. 
 

A) Hoofdstuk 4 Onderzoeksmethoden 

Dit hoofdstuk beschrijft welke methoden worden gebruikt voor het beantwoorden van de vragen. In het 
onderzoek zijn meerdere strategieën en methoden gehanteerd die nog nader zijn toegelicht in de delen B 
en C.  
 

A.4.1 Strategie 

De analyse van knelpunten in het fysieke systeem is vooral beschrijvend. Hier wordt een beeld gevormd 
van de problematiek van droogte, zoals die zich in de toekomst zal aandienen. Bureauonderzoek is hierin 
de belangrijkste strategie. Door middel van expert reviews worden de gevonden gegevens gevalideerd en 
uitgediept. In de tweede studie wordt gemeten hoe op de droogteproblematiek wordt ingespeeld. Deze 
studie is vooral exploratief van aard. In het laatste onderdeel worden de studies bij elkaar gebracht en 
gereflecteerd.  
Gezien de afgebakende waterschapsgebieden en het verkennende karakter is de case studie een goede 
strategie. Het onderzoek is gericht op beleidsvorming in dit gebied en daarom is externe validiteit minder 
belangrijk. Robson (in Saunders, p.129) definieert de case studie als ‘een strategie voor het doen van 
onderzoek die gebruikmaakt van een empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel 



Droogte en Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe 

 
 
- 22 -  

binnen de actuele context, waarbij van verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik wordt gemaakt’. Eén 
van de dingen die hieruit kan worden opgemaakt is het belang van de context. Een goede beschrijving van 
de context is dus ook nodig om lezers hetzelfde inzicht in de casus te verschaffen.  

Case studies are an interesting research method in interpretative research, since they can provide in-
depth understanding of specific social phenomena (Yin, 2005). In addition, they can provide context-
dependent knowledge, which is crucial for understanding phenomena than cannot be understood by 
‘general rules’ (Flyvbjerg, 2001).  

Een ander voordeel van de case studie is dat een volledig gestructureerde opzet niet noodzakelijk is, zoals 
bij een survey of experiment wel het geval is (Verschuren& Doorewaard, 2007). Case studies kunnen een 
open startpunt hebben, gedurende het onderzoek kunnen lessen nog worden meegenomen in het vervolg. 
De case studie is geschikt voor het beantwoorden van ‘wat?’ en ‘hoe?’ vragen (Gray, 2004). Case studies 
worden daarom gebruikt als centrale onderzoeksstrategie in het onderzoek.  
Een potentieel nadeel van de case studie is de beperkte externe validiteit. De context, die in iedere case 
anders is, moet helder worden gedefinieerd en betrokken voor een gewogen beoordeeld (Yin, 2005). Door 
de loskoppeling van de twee studies wordt dit risico beteugeld. De analyse van knelpunten in het fysieke 
systeem kan zowel in het licht van de context als afzonderlijk worden beoordeeld.  
 

A.4.2 Methoden 

In het onderzoek zullen verschillende methoden worden gehanteerd om de betrouwbaarheid van de 
uitspraken te versterken. Verschuren en Doorewaard (2007) geven aan dat het interview een goede en 
veel gebruikte methode is, omdat hierbij de diepte ingegaan kan worden. Van belang voor een 
betrouwbaar holistisch beeld van de casus is de combinatie van verschillende onderzoeksmethoden, 
zogenaamde methodentriangulatie (Verschuren en Doorewaard, 2007).  
Interviews, inhoudsanalyse van beleidsdocumenten en een enquête zijn de belangrijkste methoden die in 
het onderzoek worden gebruikt. Voor het deel knelpunten in het fysieke systeem wordt enig veldwerk 
verricht met als doel een beeld van en gevoel bij de werkelijke situatie te krijgen. Daarnaast wordt een 
expert interview gehouden voor het opstellen van de enquête(vragen). Ook wordt zal een expert worden 
geïnterviewd ter controle van de het geschetste beleid en de kwetsbaarheid van het gebied.  
 
Literatuuronderzoek 
Het startpunt van het onderzoek is het inlezen in wetenschappelijk onderzoek over droogte en 
klimaatadaptatie. Deze eerste stap maakt deel uit van elk onderzoek. Bij de resultaten of de hiaten van 
eerder onderzoek kan worden aangesloten. Binnen de strategie van bureauonderzoek wordt, behalve het 
literatuuronderzoek, een tweede methode gebruikt: secundair onderzoek. Tot secundaire gegevens 
behoren de beleidsdocumenten die in het onderzoek worden geanalyseerd. Over droogte is al veel 
onderzocht en gepubliceerd op verschillende bestuurlijke niveaus. Ook partijen als LTO en 
Staatsbosbeheer hebben een visie op de problematiek en de aanpak van droogte ontwikkeld. Een 
aandachtspunt bij het gebruik van secundaire onderzoeksgegevens is dat het vanuit een ander doel en 
perspectief is opgesteld.  
 
Interview 
Personen zijn de aangewezen bron voor inzicht in de perceptie op droogte en de aanpak daarvan. 
Daarom zijn interviews uitgevoerd. De interviews zijn afgenomen voor zowel deel 2, knelpunten in het 
fysieke systeem, van dit onderzoek als voor de beantwoording van de deelvragen 7 en 8, die betrekking 
hebben op het vraagstuk van sturing. Aan de hand hiervan is de inhoud van de vragenlijst tot stand 
gekomen. De interviews zijn semi-gestructureerd met behulp van een vragenlijst.  
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Enquête 
De enquête stelt de onderzoeker in staat een grotere groep personen anoniem te bevragen en de respons 
te vergelijken of statistisch te analyseren. De bedoeling hiervan is om de visie op beleidsprocessen van 
het waterschap, klimaatverandering en droogte in beeld te brengen. De enquête is in de vorm van een 
digitale vragenlijst aangeboden aan de respondenten. Deze vragenlijst bestond uit stellingen en vragen 
met meerdere gesloten antwoordmogelijkheden. Daarnaast zijn enkele open vragen opgenomen, die 
minder specifiek zijn. Onder de gesloten vragen was er de mogelijkheid opmerkingen en verklaringen bij 
de antwoorden te plaatsen. Bij de gesloten vragen is ingegaan op concrete lopende beleidsprogramma’s. 
Voorbeelden van de stellingen zijn: ‘De belangenafweging in de regionale verdringingsreeks vindt op een 
goede manier plaats’ en ‘Beheerders en gebruikers in het gebied zijn voldoende betrokken bij het 
opstellen van het waterbeheerplan van het waterschap’. 
 

A.4.3 Materiaal  

De groep respondenten moet bekend zijn met de visie van het waterschap en met beleidsprogramma’s 
voor droogte en klimaatadaptatie. Deze selecte groep in Nederland vormt de gehele populatie voor de 
steekproef. De steekproef bestaat uit 50 mensen die betrokken zijn bij de opstelling van droogtebeleid 
door het waterschap. Dit zijn medewerkers van het waterschap en partners; gemeenten, provincies, LTO, 
GrondRR, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer etc. In totaal hebben 12 mensen de vragenlijst ingevuld. Het 
aantal is laag, maar de betrouwbaarheid van de antwoorden is groot, door het kennisniveau en het belang 
dat de respondenten hechten aan de inhoud van de lange termijn visie van het waterschap. Om deze 
reden zijn ook geen controlevragen opgenomen. De respondenten begrijpen de strekking van de vragen 
omdat ze er in de dagelijkse praktijk mee bezig zijn. Het aantal respondenten representeert een normaal 
percentage van de populatie, die immers ook klein is. Toch is de statistische betrouwbaarheid en validiteit 
niet groot met een dusdanig kleine groep. Een ander gevolg van het lage aantal respondenten is dat 
vergelijking tussen de instanties of gebieden waarbinnen de respondenten werkzaam zijn een lage 
betrouwbaarheid heeft.  
Het beperkte aantal reacties geeft ook in tot op welk niveau de gegevens geanalyseerd kunnen worden. 
Voor betrouwbare correlaties onder de kleine groep is grote eenduidigheid nodig, maar ook nu kunnen 
resultaten verklarend zijn voor de manier waarop droogtebeleid tot stand komt. Zo is de organisatie waar 
de respondent werkt mogelijk verklarend voor de visie op de sturingsdimensies. Medewerkers van 
gemeenten kunnen ontevreden zijn over de manier waarop ze worden betrokken bij het 
waterschapsbeleid, terwijl andere partijen dit wel positief beoordelen. Medewerkers van het waterschap 
vinden hun waterbeheerplan mogelijk voldoende flexibel, terwijl partners hier mogelijk anders over denken.  
 
In het onderzoek moet relatief veel materiaal worden ingewonnen, maar daar staat tegenover dat de 
beschikbaarheid goed is. Royal HaskoningDHV heeft veel expertise en relaties die hierin een bijdrage 
kunnen leveren. Het belangrijkste onderzoeksmateriaal bestaat uit beleidsdocumenten en 
wetenschappelijke literatuur, die vrij toegankelijk zijn via internet en de Universiteitsbibliotheek.  
 
Cases 
Het doel van het onderzoek is gericht op enkel het casegebied van waterschap Vallei en Veluwe. De oude 
waterschappen en hun beheergebieden zijn wel apart onderzocht. Zowel gebied als institutie kunnen op 
deze manier worden vergeleken. Hierdoor kan vergelijking plaatsvinden, wat helpt de knelpunten met 
betrekking tot droogte te relativeren. De cases worden onderzocht en onderling vergeleken, maar staan 
niet model voor andere gebieden. Daarom wordt gesproken van een gewoon exploratief onderzoek.  
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A.4.4 Relevantie van het onderzoek 

Het onderzoek is op verschillende gebieden van toegevoegde waarde, met zowel gegevens van 
maatschappelijk belang zijn als kennis die kan helpen voor het uitvoeren van toekomstig onderzoek. In dit 
onderdeel is geschetst waarvoor het onderzoek relevant is of kan zijn.  
 
Maatschappelijke relevantie 
Het meest concreet zijn Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV gebaat bij inzicht in de 
(toekomstige) problemen door droogte. Het waterschap wil weten welke problemen zich voor zullen doen 
in het water- en bodemsysteem en het gebruik van functies. Het faciliteren van voldoende schoon 
drinkwater aan de functies in het gebied doet het waterschap in opdracht van de provincies. Aan de hand 
van het onderzoek kan het waterschap haar visie bepalen en verantwoorden welke functies op welk 
moment van water kunnen worden voorzien en waar dit in de toekomst zal wringen met de doelen van de 
provincie. Het onderzoek sluit inhoudelijk aan bij de kennisdoelen die het deelprogramma Zoetwater, dat 
onderdeel uitmaakt van het Deltaprogramma, stelt. In 2014 wordt een Deltabeslissing genomen. Tot die 
tijd moeten de belangrijkste regionale knelpunten in de toekomstige watervraag en het wateraanbod in 
beeld worden gebracht.  
Minstens zo belangrijk voor het waterschap en Royal HaskoningDHV is de sturing van de aanpak van 
droogte. Royal HaskoningDHV wil inzicht in de mogelijkheden van ruimtelijke planning voor de aanpak van 
droogte. Dit vraagt samenwerking met belanghebbenden. Hun mening wordt in het onderzoek gepeild. Het 
waterschap is geïnteresseerd in de visie van belanghebbenden op de aanpak van droogte. Met behulp 
hiervan kan worden bepaald welke koers in de lange termijn visie wordt gevolgd en welke doelen met 
betrekking tot de aanpak van droogte worden gesteld. Het waterschap moet de al dan niet grote urgentie 
zien, alvorens meer in te spelen op droogte. Het schetsen van de noodzaak en opgaven voor adaptatie 
aan droogte en het bieden van handvatten voor de sturing zijn dus de belangrijkste resultaten.  
De externe validiteit van de strategie van case studie is vaak beperkt (Verschuren en Doorewaard, 2007). 
De knelpunten in het fysieke systeem zijn ook enkel geïnventariseerd voor het gebied Vallei en Veluwe. 
Hierin zijn wel landelijk beleid en landelijke projecties gebruikt, die in andere gebieden gelden.  
Deel C van het onderzoek, het sturingsvraagstuk, heeft wel hoge externe geldigheid. Ook de systematiek 
van de analyse van het adaptatieproces tussen fysieke en sociale aspecten voor de thematiek van droogte 
is bruikbaar voor andere gebieden.  
 
Wetenschappelijke relevantie  
De wetenschappelijke relevantie ligt vooral in het conceptueel raamwerk en de analysekaders binnen de 
studies. De manier waarop effecten in zowel natuurlijke als sociale systemen expliciet afzonderlijk worden 
geanalyseerd is voor zover bekend nieuw. Door deze systemen te splitsen komen de werkelijke problemen 
aan het licht. Door deze vervolgens bij elkaar te brengen worden de problemen en oplossingen wel 
genuanceerd en vanuit de context benaderd, toegespitst op de fysieke situatie of rekening houdend met 
de bestuurlijke context. Er zijn niet veel studies die de literatuur over Natural Resource Management, 
Integrated Water Resource Management en Adaptive Management onderzoeken voor een afgebakend 
gebied. De meeste studies gaan in op de besluitvormingsprocessen en onderliggende interactiepatronen. 
Bestaande concepten over adaptatie en adaptief management zijn aan de praktijksituatie verbonden. Er 
ontstaat tevens een beeld van de adaptieve capaciteit van het gebied van het waterschap, door het in 
elkaar schuiven van het fysieke en bestuurlijke systeem. Deze adaptieve capaciteit kan worden vergeleken 
met het aanpassingsvermogen in andere gebieden of voor andere thema’s.  
 
In het onderzoek zijn beleidsdocumenten en wetenschappelijke literatuur geanalyseerd. Verder zijn 
interviews en een enquête uitgevoerd. De resultaten hiervan kunnen andere onderzoekers helpen bij het 
onderzoeken van de gevolgen en aanpak van droogte.  
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A) Hoofdstuk 5 Het waterschap 

Dit onderzoek is er op gericht het waterschap inzicht te geven in de problematiek en de aanpak van 
droogte te geven. Daarom worden de ontwikkeling en huidige rol van het waterschap kort behandeld.  
 
De waterschappen of hoogheemraadschappen dragen zorg voor regionaal waterbeheer, de zuivering van 
afvalwater en het beheer van veel primaire waterkeringen (NBW 2011). Waterschappen zijn de oudste 
overheidslaag die Nederland kent en worden ook wel functionele besturen genoemd. Ze hebben als taak 
‘goede waterhuishouding’. Havekes (2009) noemt in zijn dissertatie over functioneel decentraal 
waterbestuur de veranderingen in de laatste 50 jaar in takenpakket, de financiering daarvan en de 
samenstelling en verkiezing van het bestuur een ‘omwenteling’. De voor ons land zo essentiële 
waterstaatszorg is via het waterschap institutioneel geborgd. Een belangrijke mijlpaal hierin was de 
vaststelling van de waterschapswet in 1991 en de verdere uitwerking van de taak en positie van het 
waterschap in de in 2009 vastgestelde waterwet. Toch staat de positie van waterschappen in het 
Nederlandse bestuursstelsel staat sinds jaar en dag onder druk, de laatste decennia vooral onder invloed 
van de trend van sectorale integratie. Steeds weer wordt de positie van de waterschappen in het 
Nederlandse stelsel van openbare bestuur ter discussie gesteld. Zo noemde in 2011 een kleine 
minderheid in de Tweede Kamer het onderbrengen van de waterschappen bij de provincie nog in het 
partijprogramma. Lintsen (2002) merkt op dat het zelfs Louis-Napoleon en zijn broer Napoleon Bonaparte 
niet lukte om de autonomie van waterschappen terug te brengen. Hiervoor zijn ook een aantal goede 
redenen te noemen. Voldoende schoon drinkwater is een belang waarop niet in sectorale afwegingen in 
gesneden moet worden.  
De waterschappen, die via de waterschapsheffing hun eigen financiering regelen, zorgt er voor dat de 
kosten voor waterbeheer en onderhoud buiten de algemene politieke afwegingen worden gehouden.  
Ook in economisch onzekere tijden garandeert dit de beschikbaarheid van voldoende middelen (Termeer 
en Meijerink, 2008). Daarnaast is de kennis van water belangrijk om te blijven ontwikkelen en 
internationaal te exploiteren. Een potentieel nadeel van de aparte positie van het waterschap is het 
zogenaamde ‘goldplating', door het gebrek aan concurrentie met andere sectoren zijn er geen prikkels om 
zo efficiënt mogelijk te werken.  
 

A.5.1 Integraal waterbeheer 

Waar in de jaren ’90 waterbeleid nog relatief gefragmenteerd was, verbreden waterschappen nu zelf hun 
blik, vanuit de gedachte dat gebieden effeciënter en duurzamer kunnen worden ingericht, wanneer vroeg 
in de planvorming met water en bodem rekening wordt gehouden. Ook klimaatverandering stelt het 
waterschap voor nieuwe uitdagingen. In de uitvoering van ‘goed waterbeheer’ is het waterschap steeds 
meer afhankelijk van andere partijen. Water heeft ruimte nodig: Piekbuien en langdurige natte perioden 
vragen veel bergings- en afvoercapaciteit, droogte vraagt ook ruimte om water langer te kunnen 
vasthouden. Ruimtelijke inrichting heeft echter ook water nodig als sturend principe: De 
waterbeschikbaarheid en -kwaliteit, maar ook de bodemgesteldheid kunnen het gebruik van functies in de 
toekomst onder druk zetten. In het navolgende wordt geschetst welke ontwikkelingen het waterschap 
bedrijven in het uitvoeren van taken rond de waterhuishouding.  
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A.5.2 Verschuivingen in het waterbeheer 

Tussen de dagelijkse praktijk en de wens voor meer adaptief en integraal beleid is een voortdurende 
spanning. Het waterschap is gebonden aan enerzijds het bestaande water- en bodemsysteem en de 
bestaande installaties en anderzijds aan de wensen en eisen van partijen, zowel overheden als gebruikers 
in het gebied. Dit begrenst de mogelijkheden van het waterschap om meer adaptief en integraal beleid te 
voeren. In het onderzoek zal deze spanning en de huidige positie van het waterschap hierin worden 
onderzocht door te kijken naar de opstelling en uitvoering van droogtebeleid.  
 
 

Figuur: natuur, techniek en water in het 

landschap (Koning & Hartman, 2008) 
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DEEL B KNELPUNTEN IN HET FYSIEKE SYSTEEM 

Het Nationaal Waterplan (2009) geeft aan dat de problematiek van droogte, die geldt als één van de 
belangrijkste wateropgaven, vooral op de hoge zandgronden speelt. Droogte heeft gevolgen voor de 
landbouw, natuur en drinkwatervoorziening (Geertsema, et al. 2011). In sommige delen van waterschap 
Vallei en Veluwe is het maar beperkt mogelijk om water aan te voeren vanuit het hoofdwatersysteem. De 
hoge zandgronden in het gebied zijn aangewezen op het vasthouden van gebiedseigen water. Het water 
infiltreert snel in de grond en door de hoogteverschillen zijgt het snel weg naar lagergelegen gebieden. 
Door langdurig droge perioden nemen de grondwaterstand en de kweldruk op de lange termijn af. Het is 
de vraag of het gebruik van alle functies in het gebied onder de veranderende condities nog kan 
voortduren. In de lagergelegen gebieden bestaan meer mogelijkheden om de problemen van droogte nog 
te ondervangen door klimaatadaptatiemaatregelen. Huidige knelpunten van droogte in het gebied worden 
geconfronteerd met toekomstige trends en ontwikkelingen.  
 
 
 

Figuur 7: Gebied waterschap Vallei en Veluwe (DHV, 2011) 
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B) Hoofdstuk 6 Introductie 

In Nederland treedt het effect van de wereldwijde opwarming erger op dan de gemiddelde opwarming. De 
ligging in de delta en het intensieve grondgebruik zorgen er voor dat meer variatie in de 
weersomstandigheden extra wordt gevoeld. In het waterschap Veluwe treft droogte vooral de agrarische 
sector en de natuur, maar ook de drinkwatervoorziening en recreatie ondervinden schade. Natuurbranden 
vormen ook een groter risico naarmate de hoeveelheid vocht in de bodem daalt. Door de beperkte 
aanvoermogelijkheden is het gebied relatief afhankelijk van gebiedseigen water en neerslag. In het 
waterschap Vallei & Eem is het vasthouden van water ook een belangrijk uitgangspunt ter voorkoming van 
watertekortsituaties.  
 
In dit deel van het onderzoek worden de huidige en te voorziene problemen, maar ook oplossingen op het 
gebied van droogte in kaart gebracht door het bepalen van de kwetsbaarheid, onder meer aan de hand 
van het bestaande beleid. Hiermee wordt antwoord gegeven op de deelvragen 2: Hoe zijn problemen en 
doelen op het gebied van droogte in het huidige beleid verankerd? en 3:  Welke functies en sectoren in het 
gebied van Vallei en Veluwe zijn kwetsbaar voor droogte in de huidige situatie? 
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn ze uiteengelegd in de verschillende onderdelen van de 
studie. De onderdelen zijn tot stand gekomen door oriënterende interviews te houden met de 
opdrachtgever en een expert. De systematiek van de studie is als volgt:  
Na de introductie wordt de theoretische invalshoek verduidelijkt. Het volgende deel behandelt de 
methoden van onderzoek. Het droogtebeleid, de beschrijving van de beide case-gebieden en de evaluatie 
van het droge voorjaar van 2011 vormen de bouwstenen voor de analyse van kwetsbaarheid voor droogte 
in Vallei en Veluwe. Vervolgens worden klimaat en socio-economische scenario’s in beeld gebracht om de 
toekomstige kwetsbaarheid in te schatten. Dit beantwoordt aan deelvraag 4: Welke effecten hebben socio-
economische, klimatologische en beleidsontwikkelingen tot 2050 op de kwetsbaarheid voor droogte in het 
gebied? Ten slotte worden bestaande en nieuwe oplossingen geboden als invulling van deelvraag 5: 
Welke adaptatiestrategieën kunnen worden getroffen ter voorkoming van schade door droogte? 
 

B.6.1 Droogte: Een definitie 

Droogte kan worden opgevat als ‘tijdelijke periode van (in verhouding met het langjariggemiddelde) relatief 
lage neerslag en hoge verdamping (meteorologische droogte), lage bodemvochtigheid en lage 
grondwaterstand en waterafvoer (hydrologische droogte)’ (Peters, 2004). Deze technische definitie is niet 
werkbaar, omdat het te veel data vereist op het gebied van weersgesteldheid, bodemgesteldheid en 
hydrologische gesteldheid in een bepaalde periode. Droogte is pas een probleem wanneer schade optreed 
of dreigt. Pas dan ontstaat ‘sence of urgency’ voor de aanpak van droogte. Schade is goed meetbaar als 
opbrengstvermindering ten opzichte van een referentieperiode. Hiervoor zijn cijfers beschikbaar en kunnen 
ervaringen van getroffenen worden gemeten. Bij droogte kan iedereen zich een voorstelling maken, terwijl 
het begrip ‘watertekort’ vragen oproept over het aanbod en de vraag naar water (Rijksoverheid, 2011). 
Onder droogte wordt daarom in het onderzoek verstaan ‘tijdelijk tekort aan water, af te meten aan schade 
die optreedt in één of meer sectoren’.  
De beschikbaarheid van water wordt bepaald door vier variabelen: De aan- en afvoer van water over land 
en de aan- en afvoer van water door de lucht. Voor verhoging of verlaging van aan- en afvoer van 
oppervlaktewater door rivier en bekenstelstels zijn de mogelijkheden beperkt. Internationaal en regionaal 
rivierbeheer en lokaal peilbeheer vragen daarbij veel afstemming.  
De aanvoer van water door de lucht is niet te beïnvloeden. Verdamping van water door de lucht of 
‘evapotranspiratie’ kan wel licht worden beïnvloed. Evapotranspiratie is de som van evaporatie en 
transpiratie, het verdampen van vocht uit bodem en vegetatie naar de atmosfeer.  
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B.6.2 Theoretische invalshoek: Kwetsbaarheid en vee rkracht 

Droogte is pas een probleem, wanneer het als zodanig wordt beoordeeld. Wanneer sectoren schade 
ondervinden in een belang of (productie)waarde, komt de kwetsbaarheid ervan aan het licht. De schade 
kan worden voorkomen, gecompenseerd of verzekerd. Hiervoor moet wel een beoordeling van de schade 
en een categorisering van droogte plaatsvinden. Drempelwaarden voor de omstandigheden of de impact 
van de omstandigheden zijn daarom ingesteld. Als gevolg van klimaatverandering zullen op de lange 
termijn drempelwaarden vaker worden overschreden, met onacceptabele schade voor verschillende 
sectoren tot gevolg. De ontwikkeling van meer aanpassingsvermogen om met klimaatverandering om te 
gaan wordt ingegeven door het risico dat drempelwaarden in de toekomst zullen worden overschreden. 
Het probleem hiermee is dat deze ontwikkeling voortbouwt op strategieen die zijn ontwikkeld met het oog 
op het huidige klimaat. Jones (2001) geeft daarom aan dat het beter is om niet de benadering van 
voorspelling te hanteren, maar een risicobenadering. De focus moet niet liggen op het maken van 
scenario’s, maar op het signaleren van de overschrijding van kritieke grenswaarden binnen de onzekere 
bandbreedte van klimaatomstandigheden. Op deze manier is vast te stellen welke doelen moeten worden 
behaald, maar ook welke situaties moeten worden voorkomen. Jones (2001) komt met de onderstaande 
systematiek voor het vaststellen van de toekomstige kwetsbaarheid.  
 

1. Scope van het project  2. Vaststellen kwetsbaarheid  3. Toekomstige condities  

> Identificeren van 
beleidsdoelen op het 
gebied van droogte 

> Risico’s klimaatomstandigheden 
impact en schade 
> Sociaal-economische factoren 
> Natuurlijke hulpbronnen 
> Ervaringen en capaciteit adaptatie 
> Behoefte beleid en ontwikkeling 

> Klimaatscenario's 
> Socio-economische scenario's 
> Milieukundige trends 
> Beleidsalternatieven adaptatie  

Figuur 8: Analytisch raamwerk Jones (2001)  

Het identificeren van risico’s aan de hand van de overschrijding van grenswaarden is een rationele 
benadering van onzekerheid. Met behulp van de systematiek kan de toekomstige kwetsbaarheid worden 
vastgesteld. Dit kan als onderlegger voor beleidsvorming dienen. De identificatie van problemen is echter 
niet de enige opgave als het gaat om het aanpassen van het fysieke systeem. Maatregelen moeten niet 
alleen het probleem op korte termijn oplossen, maar juist het systeem beter in staat stellen met 
verstoringen in de toekomst om te gaan. Hiervoor is een veerkrachtig fysiek systeem nodig. De huidige 
situatie en de handelingen van het waterschap moeten zijn gericht op het versterken van de veerkracht 
van het ecosysteem. Zowel de analyse van de huidige situatie als de oplossingsrichtingen worden vanuit 
de kernbegrippen kwetsbaarheid en veerkracht benaderd. De analyse van de kwetsbaarheid en 
veerkracht van het fysieke systeem vindt plaats op verschillende onderdelen, zoals beleidskader, huidige 
situatie en trends en ontwikkelingen. Dit deel van het onderzoek is vooral beschrijvend en verkennend. 
Wel worden enkele relaties en aannames getoetst, die uit eerder beschreven theorie over deze begrippen 
naar voren komen.  
Een van de mogelijkheden voor deze toetsing is op twee momenten de kwetsbaarheid en aanpak beeld te 
brengen en deze vervolgens te vergelijken. Zowel de meting als de vergelijking vragen echter nauwkeurige 
informatie. Bovendien moet voor een visie op de toekomst geschat worden buiten het bereik van 
historische data. Daarnaast bepaalt de onderzoeker de criteria en perkt hiermee de hoeveelheid mogelijke 
factoren in. Nieuwe inzichten en een beeld in de context van het gebied vragen een kwalitatieve 
benadering. Het gebruik van de criteria kwetsbaarheid en veerkracht versterkt de inhoudelijke focus van 
de studie. De begrippen dragen uitgangspunten in zich met betrekking tot de inrichting van het fysieke 
systeem.  
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Onderstaand zijn een aantal aannames voor de invalshoek van kwetsbaarheid en veerkracht gedaan, 
welke van de eerder besproken theorie van Cutter (1996) en Folke et al. (2005) zijn afgeleid en betrekking 
hebben op de fysieke aspecten van droogte.  
 
Kwetsbaarheid 
De indicator voor de kwetsbaarheid in de omgeving is de overschrijding van drempelwaarden (Cutter, 
1996). Deze drempelwaarden kunnen bestaan uit het peilbereik dat het waterschap handhaaft, de 
droogtetolerantie van gewassen, de beschikbaarheid van water, de minimale vaardiepte voor scheepvaart 
et cetera.  
Hypothese 1: Maatregelen van het waterschap op het gebied van waterkwaliteit en –kwantiteit in de 
afgelopen decennia hebben geleid tot lagere kwetsbaarheid in alle sectoren.  
Hypothese 2: Het risico op schade als gevolg van droogte neemt in Vallei en Veluwe tot 2050 toe door 
socio-economische en klimatologische ontwikkelingen aan de aanbodzijde van water.  
 
Veerkracht 
Uit de theorie komt een aantal kenmerken naar voren van beleid dat is gericht op versterking van 
veerkracht in het fysieke systeem. De eerste indicator is dat het waterschap rekening houdt met 
verschillende snelheden, schalen, levensduren en gedragingen in ecosystemen. Een tweede indicator is 
dat over gebiedsgrenzen, sectoren en reeds bekende soorten en typen heen wordt gekeken. De derde 
indicator voor versterking van de veerkrachtigheid van het ecosysteem is dat het waterschap niet een 
stabiel evenwicht in het fysieke systeem nastreeft.  
Wanneer door meting wordt bepaald of het waterschapsbeleid op versterking van veerkracht is gericht 
moeten interveniërende factoren worden uitgesloten. Aan het eind van deze studie wordt beoordeeld op 
de genoemde criteria of het waterschap op de veerkracht versterkt.  
Hypothese 3: het beleid van het waterschap versterkt de veerkrachtigheid van het fysieke systeem. 
 

B.6.3 Methoden 

In dit deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van de strategie van case studie. Door vergelijking 
ontstaat een beeld van de kwetsbaarheid van het gebied Veluwe en Vallei & Eem. De belangrijkste 
onderzoeksmethoden zijn interview en literatuuronderzoek. Er is veel secundaire data beschikbaar, op 
basis waarvan de kwetsbaarheid voor droogte kan worden beschreven.  
 
De analyse van secundaire data is de belangrijkste onderzoeksmethode voor deze studie. Veel onderzoek 
heeft al plaatsgevonden naar de effecten van klimaatverandering en de toekomstige ontwikkelingen. Deze 
onderzoeken variëren, net als oplossingsrichtingen, van biologische processen tot regionale ruimtelijke 
ontwikkeling. Het effect van droogte op alle abstractieniveaus kan van belang zijn voor de kwetsbaarheid 
voor droogte in het gebied Vallei en Veluwe. Ook de analyse van bestaand beleid heeft deel uitgemaakt 
deel uit van het in beeld brengen van de potentiele problemen als gevolg van droogte.  
 
Voor dit deel van het onderzoek zijn twee interviews uitgevoerd met experts van Royal HaskoningDHV. 
Een daarvan is ter oriëntatie op het gebied en de problematiek van droogte. Het tweede interview had als 
voornaamste doel review op het geschetste beleid. Beide interviews zijn voorgestructureerd, maar de open 
vragen hebben ook veel achterliggende informatie aan het licht gebracht.  
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B) Hoofdstuk 7 Beleidskader 

Door klimaatverandering zal droogte vaker optreden. Wanneer geen maatregelen worden getroffen kan 
droogte in de toekomst leiden tot problemen aan natuur, waterrecreatie, land en tuinbouw, industrie en de 
drinkwatervoorziening. In beleid op alle niveaus worden potentiele problemen gesignaleerd en beoordeeld. 
Ook worden maatregelen ontworpen en wordt de effectiviteit ervan geëvalueerd. Daarom is de 
beleidsanalyse een belangrijk startpunt voor de analyse van het gebied. Ruimtelijk beleid is bepalend voor 
de functies in een gebied. De aanwezigheid van deze functies genereren de watervraag en daarmee 
kwetsbaarheid voor droogte. Daarom wordt ook stilgestaan bij het ruimtelijke ordeningsbeleid op de 
diverse bestuurlijke niveaus. In ruimtelijk beleid is de trend van integratie van beleidsvelden (waaronder de 
watersector) en beleidsniveaus zichtbaar. De vaststelling van overkoepelende wetten, zoals de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Waterwet, de nog volgende wet Natuur en nog later de 
Omgevingswet, weerspiegelen deze trend. Beleid is daarnaast steeds meer gebiedsgericht en wordt 
zoveel mogelijk op decentraal niveau ontwikkeld en uitgevoerd.  
In veel waterbeleid komt het thema droogte als apart onderdeel terug, naast thema’s als waterveiligheid en 
waterkwaliteit. Van oudsher is de watersector in Nederland hiërarchisch georganiseerd. Op alle niveaus 
wordt waterbeleid ontwikkeld. Daarbij komen nog de taakgerichte organen Rijkswaterstaat en de 
waterschappen met een eigen historie en cultuur. De waterschappen hebben een unieke positie, omdat ze 
onder toezicht de provincies opereren als taakgerichte en zelfstandige overheid.  
 

 
Veel van de keuzes in het waterbeleid worden ingegeven door ruimtelijk beleid en de gebiedsfuncties die 
water vragen. Steeds meer wordt het watersysteem echter betrokken in de afwegingen voor het ruimtelijk 
beleid. Voor de aanpak van droogte moet het waterschap rekening houden met zowel de vraag als het 
aanbod van water. Het nationaal beleid is van invloed op de beschikbaarheid en de verdeling van 
zoetwater. Ook waterkwaliteit, dat voor een deel voortvloeit uit de Europese KRW, wordt op nationale 
schaal vormgegeven. Provincies zijn in het buitengebied de belangrijkste overlegpartner van het 
waterschap voor wat betreft het droogtebeleid. De provincie bepaalt gebruiksfuncties, de waardering van 
natuurtypen en stelt specifiek beleid op dat is gericht op het aanpassen aan droogte en het omgaan met 
acute situaties van droogte. Voorbeelden hiervan zijn de TOP-lijstgebieden en de regionale 
verdringingsreeks. Dit is een uitwerking van de Nationale Verdringingsreeks (zie figuur 9). Gemeenten 
hebben in het buitengebied eveneens een belangrijke rol, omdat via het bestemmingsplan het wettelijke 
kader voor de inrichting en het gebruik van gebieden wordt geboden en gehandhaafd. Vooral in stedelijk 
gebied zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting. Daardoor zijn ze in staat aan de 
vraagzijde invloed uit te oefenen in de problematiek van droogte.  
 

Figuur 9: De Nationale verdringingsreeks (Nationaal  Waterplan, 2009)  
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B) Hoofdstuk 8 Gebiedsbeschrijving  

De problematiek van droogte vraagt een goed beeld van de karakteristieken van het gebied, zoals de 
ecologische waarden, het watersysteem en functies. Deze kunnen veel verklaren over de aard of grootte 
van het droogteprobleem. Ook laat het zien waar de oplossing gezocht moet worden. Een integrale 
lagenbenadering wordt in toenemende mate als onderlegger voor planvormingsprocessen gezien. Bodem 
en water zijn bepalend voor het gebruik van de grond, zoals terugkomt in het principe ‘functie volgt peil’. 
 

B.8.1 Gebiedsbeschrijving Veluwe 

Het gebied van waterschap Veluwe beslaat ongeveer 
136.000 hectare. In het oosten wordt het begrensd 
door de IJssel van Dieren tot Zwolle. In het westen 
vormen de randmeren de grens van het 
beheersgebied. In het zuiden wordt het gebied 
begrensd door een lijn vanaf Putten, langs de Hoge 
Veluwe en de Veluwezoom, naar Dieren. In het 
gebied liggen de gemeente Apeldoorn, Brummen, 
Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, 
Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst en delen van de 
gemeente Rozendaal, Barneveld, Nijkerk, Rheden, 
Deventer, Zutphen en Olst/Wijhe. In het hele gebied 
wonen meer dan 400.000 mensen.  
 
Ondergrond 
De geomorfologie in het waterschapsgebied Veluwe 
is gevormd door gletsjers, die de grond opstuwden, het proces dat glaciale sedimentatie wordt genoemd. 
De gletsjers hebben naast zand ook kleilagen opgestuwd. Deze staan bijna verticaal in het landschap en 
houden voor een deel de grondwaterstromen van west naar oost tegen. 
Erosie door smelt- en rivierwater gezorgd heeft glaciofluviale sedimentatie aangevoerd. Dit proces heeft 
gezorgd voor de ruwe en steilere overgang van de stuwwal naar de lagere IJsselvallei. Vervolgens heeft 
het proces van de aanvoer van dekzand door de wind (eolische afzettingen) vooral aan de noord- en 
westzijde van het Veluwemassief tot glooiing en afvlakking geleid. Ten slotte heeft het gevormde 
watersysteem ook zijn sporen nagelaten door het meevoeren en afzetten van organisch materiaal: 
lacustriene sedimentatie. Zo hebben rivieren gezorgd voor een kleidek op het dekzand en de beken voor 
veenkommen en natte beekdalen (Naturalis, TNO, VU, RGI, 2012). Ook de mens heeft zijn sporen in de 
omgeving achtergelaten, met als oogmerk veilig wonen en agrarische productie.  
Voorgenoemde processen hebben gezorgd voor de ondergrond (zie ook bijlage 1). De Veluwe is voor een 
groot deel met grof zand bedekt. Aan de westzijde richting de randmeren bestaat de grond uit lichter, 
leemarm zand, stuifduinen en stranden. Naar de oostzijde bevinden zich achtereenvolgens kleinschalige 
enkeerdgronden en veengebieden, zandgrond en nog verder richting de IJssel klei en zavel.  
 
Waterhuishouding 
De Veluwe is bepalend in de waterhuishouding van het gebied er omheen. De stuwwal ligt hoog en 
herbergt grote hoeveelheden natuurlijk gezuiverd grondwater. Dat infiltreert snel in de bodem en zakt tot 
grote diepte. Het grond- en oppervlaktewater stroomt af naar de lager gelegen gebieden. Via de vele 
sprengen en beken bereikt het uiteindelijk de randmeren in het westen en het Apeldoorns kanaal en de 
IJssel in het oosten. De beken zijn min of meer natuurlijke watergangen, terwijl de sprengen zijn gegraven 
om kwelwater aan de oppervlakte te brengen. Door de kwel hoog op de helling is op verschillende 

Figuur 10: Waterschap Veluwe  
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plaatsen veenvorming opgetreden. De beekdalen en dekzandruggen wisselen elkaar af in het landschap 
(Renes, J. Meijer, J. de Poel, K.R. 2002). Naast de ecologische waarde zijn de sprengen ook 
cultuurhistorisch en recreatief waardevol. Aan veel van de sprengen staan oude watermolens die werden 
gebruikt voor het malen van graan en koren, papiermakerij en nog later voor metaalbewerking. De 
sprengen en beken die dicht bij de helling van de Veluwe liggen worden voor een groot deel gevoed door 
kwel. De lager ontspringende beeksystemen, zoals de Hierdense beek, zijn gevoeliger voor droogval, 
omdat ze vooral gevoed worden door regenwater. De systemen van de Apeldoornse- en Heerderbeken 
kampen steeds meer met droogval, waardoor de grondwaterwinning die hier plaatsvindt onder druk komt. 
Deels wordt dit gecompenseerd door water te infiltreren vanuit de Klaarbeek.  
 
In stedelijk gebied wordt steeds meer gedaan aan het vasthouden van water door onder meer de aanleg 
van wadi’s. Door de filterende werking van de stuwwal is het water uit de sprengen en beken schoon en 
van hoge ecologische kwaliteit. De kwaliteit en kwantiteit van het water wordt veelvuldig gemeten door 
provincie en TNO en via geografische informatiesystemen openbaar gemaakt.  
 
Kenmerkend voor de noordwestzijde van de Veluwe en de noordelijke IJsseldelta van de Veluwe zijn de 
rechte weteringen en sloten. Voor de polders zijn de waterstanden in een peilbesluit geregeld. Het 
afwateringssysteem in het gebied is halverwege de 20e eeuw afgestemd op de meest gunstige situatie 
voor de landbouwproductie. In de noordelijke IJsselvallei is minder kwel dan in de andere delen. Daar 
komt bij dat de wegzijging van water in de zomermaanden groot is, waardoor diepe grondwaterstanden en 
droogte op de loer liggen. In situaties van droogte kan water worden aangevoerd vanuit de randmeren of 
de IJssel om het water op peil te houden, wat de kans op schade voor de landbouw beperkt.  
 
Natuur 
Voor verdroging gevoelige natuur vormt een belangrijk deel van de droogteproblematiek. Verdroging wordt 
niet alleen door de hoeveelheid water bepaald, maar ook door de beschikbaarheid van nutriënten in het 
water. De Veluwe is Natura 2000 gebied en vanwege de unieke natuurwaarden ook aangemerkt als 
Nationaal landschap. Het herbergt Nationaal park ‘De hoge Veluwe’. De beschermde natuurmonumenten, 
die tegenwoordig in het Natura 2000 gebied Veluwe vallen, zijn het Mosterdveen en de leemputten bij 
Staverden. Ook grote delen van het winterbed van de IJssel, genaamd IJsseluiterwaarden, vallen onder 
het Natura 2000 regime. Een andere nationale aanwijzing is de ecologische hoofdstructuur die door het 
gebied loopt (Geertsema, et al. 2011).  
 
Meer dan de helft van het gebied van waterschap Veluwe bestaat uit natuurgronden met vooral bos- en 
heidegebieden. De aanwezige natuurwaarden in de Veluwe worden bepaald door oppervlaktewater en 
kwel. Het meest kwetsbaar voor droogte zijn de waardevolle plant- en diersoorten die dreigen te 
verdwijnen omdat kritische drempelwaarden worden overschreden door langere en intensere perioden van 
droogte. De TOP-lijst, die het Rijk met de provincies heeft opgesteld, merkt in het waterschap Veluwe 
negen verdrogingsgevoelige gebieden aan (Gelderland, 2008). De natuur in deze gebieden moet in 2013 
hersteld zijn. Gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en grondeigenaren werken hier gezamenlijk 
aan, onder meer door het vaststellen van het gewenste grond- en oppervlaktewater regiem (GGOR).  
De natuur op de Veluwe is afhankelijk van de bodemvochtigheid. Het grondwater ligt al dusdanig diep dat 
een verdere daling alleen van invloed is op de kweldruk in omliggende gebieden. De ontwatering van 
landbouwgebieden in de overgangsgebieden van stuwwal naar laaggelegen gebied kan tot verdroging 
leiden, in het bijzonder in de nabijheid van waardevolle natuur. In het hele gebied vinden tal van projecten 
van verschillende aard en schaal plaats, gericht op natuurontwikkeling (BRO, 2007).  
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Figuur 11: Wisselse veen 

(Dansen, 2012)  

Wisselse poort: Van Veluwe tot IJssel 

De Wisselse poort is één van de zeven ‘ecologisch poortgebieden’ tussen de Veluwe en de 
lager gelegen natte gebieden van de IJssel en de randmeren. De poortprojecten zijn 

gericht op robuustheid en versterking van de natuurlijke en recreatieve structuur. 
De Wisselse Poort ligt tussen Epe en Vaasen en heeft als specifieke doelstelling 
de uitbreiding van het leefgebied van de das en het edelhert. De poort ligt binnen 
de landinrichting Epe-Vaassen en is onderdeel van het reconstructiegebied 
‘Blauwe Bron’. In lokale laagten treedt kwel vanuit de Veluwe uit. Hier liggen de 
veengebieden Tongerense veen bij Epe, Pollense Veen bij Emst en Korte Broek 
bij Vaassen (Geertsema et al, 2011). Verder liggen er de TOP-lijstgebieden 
Wisselse Veen en Vossenbroek. De Wisselse poort heeft een gaaf systeem van 
beken, sprengen en natuurgebieden dat maar weinig wordt doorsneden door 
infrastructuur. De gemeenten in het gebied hebben gezamenlijk een visie 

opgesteld die zich onder andere richt zich op de ontwikkeling van 230 hectare natuur, 
ecopassages, kavelruil, waterherstelprojecten en nieuwe landgoederen (BRO, 2007).  

De westflank van de stuwwal kent meer droge heide en naaldbomen en verder naar de randen met hogere 
grondwaterstanden ook natte heide. In de beekdalen aan de oostflank komen natte hooilanden en 
schraalgraslanden voor. Door de opstaande kleischotten zijn de grondwaterstanden hier hoog en zijn de 
belangrijkste natuurwaarden loofbos, natte heide, vennen en veengebieden (Geertsema, et al. 2011). 
Door de filterende werking van de stuwwal is het water uit de sprengen en beken schoon en van hoge  
ecologische kwaliteit. Door het heldere en zuurstofrijke water komen bijzondere vissen, amfibieën en 
vegetatie in de bovenlopen van de beken en sprengen voor.  
 
De Veluwe en IJsseldelta herbergen veel recreatieve trekkers, met zowel natuurlijk als cultuurhistorische 
waarden. In en langs deze gebieden zijn tal van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen, die samen de 
sector tot een belangrijke economische pijler in het gebied maken. Door de uitgebreide mogelijkheden 
voor de beleving van de gebieden kunnen investeringen in natuurbehoud beter worden verdedigd.  
 
Grondgebruik 
De cultuurgronden in waterschap Veluwe, met landbouwgrond, kernen en infrastructuur, genereren ook 
een watervraag, waaruit kwetsbaarheid in situaties van droogte volgt. De landbouwsector ondervindt veel 
schade in droge jaren, doordat gewassen niet een optimale hoeveelheid water tot zich kunnen nemen en 
verdampen. Beregeningsinstallaties kunnen niet op alle plaatsen tegelijkertijd in voldoende water voorzien. 
Daarbij is in sommige gevallen is een beregeningsverbod ingesteld voor beregening uit grond- en/of 
oppervlaktewater om schade in andere sectoren te voorkomen (Versteerg, Klopstra en Kroon, 2005). Een 
gunstig peil voor de landbouw is wel een belangrijk uitgangspunt in het peilbeheer. Het waterschapsgebied 
bestaat voor een groot deel uit grasland, vooral aan de noordzijde en op de oostflank zijn veel 
melkveehouderijen en andere graasdierhouderijen. Op de westflank is het aandeel hokdieren met 
ongeveer 30% iets groter dan in deze gebieden (Provincie Gelderland, 2012). In het waterschap Veluwe 
zijn verschillende plekken waar drinkwater wordt gewonnen door drinkwaterbedrijf Vitens. Door de 
negatieve effecten van de grondwateronttrekkingen op onder meer veengebieden, is deze op bepaalde 
plaatsen gelimiteerd. Ook wordt het grondwater aangevuld door water in de bodem te infiltreren.  
De beschikbaarheid van koelwater voor energiecentrales is maar een kleine factor in de garantie van de 
energie voor het gebied en staat bovendien zelden onder druk. Toch is aan nutsvoorzieningen relatief 
hoge prioriteit gegeven in de nationale verdringingsreeks. Meer invloed heeft het lozen van het gebruikte 
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koelwater in de IJssel, omdat dit water relatief warm is. Bij een lage waterafvoer heeft een even grote 
hoeveelheid geloosd koelwater veel impact op de temperatuur en gesteldheid van het rivierwater. Daarom 
zijn normen ingesteld om schade aan de in het water aanwezige organismen te voorkomen (Versteerg, 
Klopstra en Kroon, 2005).  
De aanleg van infrastructurele en civiele werken vraagt in sommige gevallen ook een bepaalde 
bodemgesteldheid of waterpeil. Wanneer de omstandigheden de aanleg van werken niet toelaten, kan 
vertraging en schade optreden voor plannen of projecten.  
In stedelijk gebied is voldoende stromend oppervlaktewater van belang om de kwaliteit te waarborgen. 
Onvoldoende water of stilstaand water kunnen leiden tot stankoverlast en de aantasting van funderingen, 
houten bruggen en kades. Het veelzijdige stedelijk watersysteem is een belangrijke factor in de 
waterkringloop. Hier liggen veel kansen voor het efficiënt en meervoudig gebruik van water, het 
vasthouden van water en een kwaliteitsverbetering door technische toepassingen. Minstens zo belangrijk 
is de bewustwording van het belang van schoon drinkwater en de beleving van water in de stad.  
                                  
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Verstedelijking beïnvloedt aan de vraag- en aanbodzijde de droogteproblematiek. Door de extra inwoners 
ontstaat een grotere watervraag en tegelijkertijd neemt de inundatie- en infiltratiecapaciteit af. Bij omzetting 
van glastuinbouw naar woningbouw zal de watervraag wel afnemen. Stedelijke ontwikkeling vindt bij veel 
van de kernen in het waterschap plaats. In Apeldoorn zijn de grootschalige woningbouwplannen Zuidbroek 
en Ossenveld geprojecteerd. Bij de kleine kernen Vaassen, Epe, Heerde en Hattem worden kleine 
uitleglocaties in ontwikkeling gebracht. De zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel maakt deel uit van 
het programma Ruimte voor de Rivier. De maatregel, die het gebied van Zwolle tot Kampen moet 
beschermen tegen hoogwater, is een ontwikkeling die haar weerslag heeft op de kwetsbaarheid voor 
droogte. De verlaging leidt tot een lagere rivierwaterstand, die vooral in perioden van droogte extra 
wegzijging van oppervlaktewater tot gevolg heeft. Aan de westzijde van de Veluwe ontwikkelen Elburg, 
Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten ook op kleine schaal nieuwbouw (Nirov, 2012).  
 

Ruimtelijke ontwikkelingen Nunspeet 

Alle gemeenten in Vallei en Veluwe gaan uit van een uitbreidingsopgave voor het 
woningaanbod. Zo bouwt de gemeente Nunspeet tot 2020 ongeveer 1.300 nieuwe 
woningen, waarvan 700 op de uitleglocatie Molenbeek, in de kern Nunspeet (Nunspeet, 
2008). Op bedrijventerrein De Kolk voorziet de gemeente met 30 hectare nieuw 
bedrijventerrein in voldoende aanbod voor de komende jaren (Nunspeet, 2007).  

 
 

B.8.2 Gebiedsbeschrijving Vallei & Eem 

De naamgeving naar vallei en het riviertje de Eem doet vermoeden dat droogte in het gebied niet tot 
problemen zal leiden. Inderdaad wordt het laaggelegen gebied gevoed door afstromend water van de 
Veluwe en Utrechtse Heuvelrug en het Valleikanaal door de randmeren en de Neder-Rijn. Het gebied is 
minder kwetsbaar dan het Veluwegebied, maar in extreme omstandigheden kan droogte leiden tot relatief 
veel schade, omdat de functies in het gebied op de waterbeschikbaarheid zijn ingericht.  
  

Figuur 12: Uitleglocaties kern 

Nunspeet (Nunspeet, 2008)  
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Algemeen 
Waterschap Vallei & Eem beslaat 106.000 hectare en ligt voor het grootste gedeelte in de provincie 
Gelderland. Het overige deel ligt in de provincie Utrecht. Kenmerkend voor het waterschapsgebied is de 
ligging tussen de stuwwallen van de Veluwe in het noordoosten en de Utrechtse Heuvelrug in het 
zuidwesten. Via de beken en sprengen stroomt het water af naar het Valleikanaal en de Eem en 
uiteindelijk naar het Eemmeer en de andere randmeren. De Neder-Rijn vormt in het verlengde van de 
Utrechtse Heuvelrug de begrenzing van het beheersgebied in het zuiden. De gemeenten die (gedeeltelijk) 
in het werkgebied liggen zijn Amersfoort, Barneveld, Baarn, de Bilt, Bunschoten - Spakenburg, Ede, 
Eemnes, Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Utrechtse 
Heuvelrug, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg en Zeist. 

 
Ondergrond 
De stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug zijn bepalend voor de geomorfologie van het 
gebied Vallei & Eem. De stuwwallen zijn ontstaan in de laatste ijstijd en hebben de rest van het gebied 
door processen van smeltwater, wind en eroderend water gevormd. Van oudsher is de vallei tussen de 
stuwwallen nat tot moerassig. Een uitzondering hierop is de stuwwal Emminkhuizerberg van Wageningen 
tot Renswoude. De slaperdijk die hierop is aangelegd diende tot de versterking van de Grebbedijk als 
secundaire waterkering. De stuwwal is lagergelegen, minder uitgestrekt en minder bekend in vergelijking 
tot de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het landschap van de vallei is licht hellend met fijn dekzand. 
Langs de rivieren bestaat de grond uit klei en groffer zand. Bij de monding van de Eem en het gebied waar 
de Rijn de Grebbedijk een aantal maal is overgestroomd, is klei en veen op het zand te vinden. De 
Zuiderzee heeft bij de open monding van de Eem klei aangevoerd en het water heeft gezorgd voor de 
vorming van voedselrijk laagveen. De Eem wordt gevoed door beekjes die ontspringen in de vallei, 

Figuur 13 : 

Occupatie

(Waterschap 

Vallei & Eem , 

2003)
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daarom heeft de rivier niet veel sedimenten afgezet en zijn langs de rivier geen oeverwallen. Binnendijks is 
kleigrond te vinden over de gehele lengte van de 
Eem.  
 

Waterhuishouding 
Het grondwater in de stuwwallen van de Veluwe en 
de Utrechtse Heuvelrug ligt diep. Het Valleikanaal wordt gevoed door oppervlaktewater uit de beken, 
kwelwater uit de sprengen en rivierwater uit de Neder-Rijn. Door de mogelijkheid van de aanvoer van 
water uit de randmeren is de kwetsbaarheid van het gebied in situaties van droogte klein. Aan de zuidzijde 
van de Veluwe zijn enkele HEN wateren, zoals de Bosbeek en de Wolfhezerbeek.  
 
Natuur 
In het gebied van Vallei & Eem maken de cultuurgronden een groter deel uit dan in het natuurlijke 
waterschap Veluwe. Toch kent het gebied veel bos- en heidegebieden, Natura 2000 gebieden, begrensde 
EHS en zijn zoekgebieden voor waterberging aangewezen. Waardevolle natuur bevindt zich in de 
ecologische hoofdstructuur, die grofweg van Putten tot Maarn loopt, en langs de beeksystemen van de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De grondwaterstanden in zowel het Veluwemassief als de Utrechtse 
Heuvelrug zijn diep, waardoor de natuur op de hoge gebieden afhankelijk is van bodemvocht. De TOP-
lijstgebieden liggen vooral in de overgangsgebieden van hoog naar laag, maar ook in Natura 200 
gebieden Arkemheem bij Nijkerk en Binnenveld tussen Ede, Wageningen en Veenendaal staat de 
waterbeschikbaarheid onder druk (Gelderland, 2007).  

Het Binnenveld is een blauwgraslandreservaat dat bestaat uit de Bennekomse Meent en 
aan de Utrechtse kant de Hellen en de Achterbergse Hooilanden. Beide zijn 

natuurherstelgebied en moeten worden verworven als onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur. De Bennekomse Meent behoort tot de gebieden met de grootste 
aaneengesloten oppervlakte aan goed ontwikkeld Blauwgrasland in Nederland. De 
Hooilanden is een van de weinige gebieden met beekdaltrilveen in ons land. Voor het 
hele gebied Binnenveld liggen kansen voor unieke soorten als Spaanse ruiter, Blauwe 
knoop, Kleine valeriaan en Blonde zegge mits de ontwatering naar de Grift en het 
Valleikanaal sterk wordt verminderd en de basenrijke kwel vanuit de Veluwe weer in 
het maaiveld wordt toegelaten (Min. ELI, 2012). Voor het gebied is een 
Landschapsontwikkelingsplan opgesteld, waarin wordt ingegaan op de functie van 

stedelijk uitloopgebied, netwerk van recreatieve routes, natuurontwikkeling en ecologische 
verbindingszone, agrarische ontwikkelingen en waterberging (WERV, 2007). 

Figuur 15: Wolfhezerbeek (W. Schut / panoramix, 201 2) 

Figuur 14 : Bosbeek/Renkumse beek (P. IJmker / Panoramix, 

2012) 

Figuur 16 : Natte natuur 

(WERV, 2007) 
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In 2003 is meer dan 7.000 hectare natuurgebied in het gebied van waterschap Vallei & Eem als verdroogd 
aangemerkt (Vallei & Eem, 2003). Het waterschap heeft inmiddels in veel van de gebieden maatregelen 
uitgevoerd om de gewenste grondwaterstand te bereiken. Karakteristiek voor het gebied van het oude 
waterschap Vallei & Eem zijn de verweving van groene, rode en blauwe zones zoals stedelijk 
uitloopgebied, recreatief medegebruik van natuur, agrarisch natuurbeheer en inundatiegebieden (Brons & 
partners, 2005).  
 
Grondgebruik 
In het gebied is weinig akkerbouw, bijna alle landbouwgrond bestaat uit grasland. Met circa 70% 
rundveebedrijven en 8% geitenbedrijven maken graasdierbedrijven veruit het grootste deel van de 
agrarische sector uit. Op zo’n 12% van de bedrijven in Vallei en Eem worden vleesvarkens gehouden. Het 
aantal bedrijven dat legkippen en vleeskuikens houdt komt neer op circa 5% (CBS, 2011). Verder worden 
in het gebied op kleine schaal kapitaalintensieve gewassen als champignons, tulpen en witlof verbouwd. In 
de verdringingsreeks hebben deze prioriteit in de zoetwaterverdeling voor verdere landbouw. Andere 
functies op de cultuurgronden in het gebied die kwetsbaar zijn voor aanhoudende droogte zijn de 
scheepvaart op de Eem (vanaf Amersfoort), recreatie en functies in het stedelijk gebied.  
 
De provincie Utrecht beschoeit de oevers van De Eem en houdt de rivier op diepte voor kleinere 
binnenvaartschepen. Bij te ondiepe waterstanden kunnen schepen niet van de verbinding gebruik maken. 
De rivier wordt echter niet intensief bevaren, bovendien wordt het water in droge perioden op peil 
gehouden om wegzijging te beperken.  
 
Recreatieve mogelijkheden zijn in ruimte mate in de groene zones van de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug aanwezig, met uitgestrekte bos- en heidegebieden met wandel- en fietsroutenetwerken. Ook in 
de natuurgebieden langs de blauwe ader van het Valleikanaal tot aan de monding van De Eem zijn van 
begin tot eind bijzondere natuurwaarden met recreatieve belevingsmogelijkheden. Aan het begin van het 
Valleikanaal is er het natuurgebied Binnenveld, in het midden de zones langs Heiligenbergerbeek, 
Luntersebeek en Barneveldsebeek die samen De Eem vormen, welke door het Eemland kronkelt. De 
kwetsbaarheid voor het recreatief gebruik ligt vooral in de kwaliteit van het open zwemwater. Wandelen, 
fietsen en pleziervaart blijft nagenoeg altijd mogelijk. In stedelijk gebied kunnen stankoverlast en 
hittestress voor beplanting ontstaan. Ook hitte in de stad kan problemen voor de leefbaarheid geven. 
Spakenburg, Eemnes en Baarn hebben een ondergrond van veen en klei. Door inklinking en oxidatie daalt 
het maaiveld in de Eempolder met circa twee centimeter in tien jaar. Om verzakking en verdere oxidatie te 
voorkomen moet het waterpeil in het gebied gehandhaafd blijven, maar in perioden van droogte kan 
schade ontstaan.  
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
In Vallei & Eem zijn nieuwe uitleglocaties geprojecteerd in harde en zachte ruimtelijke plannen. Dit leidt tot 
een grotere watervraag, in het geval het aantal inwoners zal blijven stijgen. Tegelijkertijd biedt het kansen 
om de gebieden zo in te richten dat deze minder kwetsbaar voor perioden van droogte zijn. Dit kan door 
de locatiekeuze, inrichtingsprincipes of bouwvoorschriften.  
 

B.8.3 Evaluatie droogte voorjaar 2011 

De droogte in 2011 heeft de kwetsbaarheid van verschillende sectoren aan het licht gebracht en ligt bij 
veel mensen nog vers in het geheugen. Daarom kan deze extreme situatie goed als spiegel uit de praktijk 
dienen ter toetsing van de problemen die in het beleid zijn geschetst. Ook de kwetsbaarheid in het gebied, 
zoals in de gebiedsbeschrijving naar voren komt, kan langs de werkelijke situatie worden gelegd.  
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De droogte in historisch perspectief 
De herhalingstijden die het KNMI bij de omstandigheden in droge jaren weergeeft plaatsen de droogte in 
perspectief. De weersituatie in het voorjaar van 2011 was normaal voor de tijd van het jaar. De droge 
omstandigheden zijn in de maanden ervoor opgebouwd, door een tekort aan neerslag en lage 
grondwaterstanden. De situatie op de hoge zandgronden in Brabant, de kustduinen en de Veluwe en 
Utrechtse Heuvelrug liet relatief weinig problemen zien. In deze gebieden is de grondwaterstand altijd laag 
en zijn functies op bodemvocht aangewezen. De rivieraanvoer zakte onder de 1.000 m3 per seconde, 
extreem laag, gezien de langjarig gemiddelde aanvoer van 2.200 m3 per seconde in deze tijd van het jaar 
(RWS/UvW, 2011). Het landelijke neerslagtekort liep op tot 120 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde 
periode in het extreem droge jaar 1976, toen het tekort opliep tot 360 millimeter.  
 

Landelijk gezien traden de grootste knelpunten op in de verzilting van de Hollandse IJssel, Nieuwe Maas, 
IJsselmeer en Haringvliet. Hier moet het water op peil blijven om indringing van zeewater tegen te gaan. In 
het andere geval kunnen schade aan gewassen en natuur ontstaan op plaatsen waar water wordt 
aangevoerd uit de Lek en de Neder-Rijn (RWS/UvW, 2011). Natuur en landbouw werden juist in het 
noorden en oosten van het land het zwaarst getroffen. Door de lage rivierstand is op sommige plaatsen 
een inhaalverbod ingesteld voor de binnenvaart. Een ander zorgpunt was de stabiliteit van waterkeringen, 
vooral de veenkaden. Deze moeten nat worden gehouden om inklinking en verzakking te voorkomen. Dit 
is een taak van de waterschappen, die daarnaast de regionale toedeling van water regelt. Op alle 
bestuurlijke niveaus vraagt de waterverdeling en de uitvoering veel coördinatie in korte tijd. De Landelijke 
Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is verantwoordelijk voor het op- en afschalen van de droogte 
en het coördineren van de maatregelen. In de regionale en lokale verdringingsreeksen weegt het 
waterschap zelf af welke functies er nog met water bediend worden. De droogtesituatie wordt met groen, 
oranje en rood beoordeeld (Meijer, 2011, pers. communicatie).  
 
Lokale knelpunten 
In gebieden met diepe grondwaterstanden op de hoge zandgronden heeft een kleinere aanvoer weinig 
directe effecten. De kweldruk neemt echter wel af, terwijl de verdamping toeneemt. De beken in het 
Veluwegebied begonnen in het voorjaar van 2011 minder water af te voeren. Dit heeft geleid tot een aantal 
knelpunten. De doorspoeling van beeksystemen wordt minder, omdat het weinige water lang moet worden 
vastgehouden. Hierdoor vindt weinig verversing plaats en verslechtert de waterkwaliteit. Dit kan leiden tot 
problemen voor de natuur in het langs de beeksystemen. De hoeveelheid water was zelfs zo laag dat 
vissen lagen te spartelen en moesten worden afgevangen (Meijer, 2011, pers. communicatie). In 2011 
bleven de problemen nog relatief beperkt, omdat het in het voorjaar nog niet zo warm was als in de zomer 
het geval zou kunnen zijn (Meijer, 2012, pers. communicatie). Een praktisch knelpunt voor het waterschap 
is de beperkte mogelijkheden om water te sturen, vanwege het lage peil. Wanneer water beschikbaar is en 
een prioritering in de waterverdeling is aangebracht, is voldoende water nog wel nodig om het op te 
kunnen stuwen door gemalen en sloten (Meijer, 2011, pers. communicatie). In Vallei en Veluwe heeft de 
droogte niet tot onomkeerbare gevolgen geleid. In het klei-op-veengebied bij Spakenburg en de monding 
van de Eem ligt vooral onomkeerbare schade op de loer. Ook het omvallen of rotten van beschoeiingen 
door een te lage waterstand is onomkeerbaar (Meijer, 2011, pers. communicatie).  
 
Acute maatregelen 
Door de droogte zakt het waterpeil in de grote rivieren. Veenkaden en dijken op klei- en veenbodems 
kunnen instabiel worden. Hiervoor worden in sommige gebieden dijken extra geïnspecteerd en 
natgehouden. Ook zijn in het westen van het land maatregelen getroffen om verzilting bij de monding van 
de rivieren tegen te gaan. Waterschappen in het hele land zijn in actie gekomen om voorbereid te zijn op 
aanhoudende droogte en het beperken van de schade. Door de lage waterstand in het voorjaar is het 
waterpeil van rivieren onder normale zomerniveau komen te liggen. Waterschap Vallei en Eem heeft in de 
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Gelderse Vallei een verbod op sproeien met beekwater ingesteld. Het waterschap speelde vroeg in op de 
droge omstandigheden en had de landelijke primeur met het beregeningsverbod (Meurs, 2012, pers. 
communicatie). Het Waterschap had het waterpeil in de sloten al hoger gezet, maar dat heeft onvoldoende 
effect gehad. De waterschappen Reest en Wieden en Rivierenland voerden extra water uit de rijkswateren 
aan in hun beheersgebied, zodat boeren hun land konden besproeien.  
 
Evaluatie en beleid 
De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft een goede rol gespeeld in de 

beoordeling en aanpak van de droogte, zo blijkt uit de evaluatie. De evaluatie laat zien dat goed 
is geanticipeerd op de gevolgen van de droogte. “Er is bijtijds op- en afgeschaald, er waren 
korte lijnen tussen betrokkenen en de samenwerking was goed.” (Deltamagazine.nl, 2011) 
Het inlaten van gebiedsvreemd water was in Waterschap Veluwe een moeilijke beslissing, 
omdat die in gaat tegen de uitgangspunten die het waterschap als uitwerking van de 
Kaderrichtlijn Water heeft gesteld. Deze beleidsbeslissing is ad-hoc genomen en vervolgens 
geëvalueerd. Met het oog op de toekomst is hier een heldere lijn in getrokken.  
In de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe heeft zich geen onomkeerbare schade 
voorgedaan. Vallei & Eem was vroeg met het beregeningsverbod, daarnaast was het peil in de 
randmeren zodanig dat het waterpeil in het beheersgebied ook redelijk gehandhaafd bleef. In 
waterschap Veluwe trad door droogval van beeksystemen, extra verdamping, lage 
bodemvochtigheid en extra wegzijging wel schade aan natuur en opbrengstverlies in de 
agrarische sector op.  
 

 
B) Hoofdstuk 9 Effecten en impact van droogte in de  toekomst 

In het voorgaande is de kwetsbaarheid van het gebied Vallei en Veluwe voor droogte geschetst. 
Vervolgens is dit langs een werkelijke droge situatie in de zomer van 2011 gelegd. In de toekomst zullen 
echter verschuivingen optreden als gevolg van klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen. 
Deze factoren kennen grote onzekerheden. Toch is het nodig de mogelijke scenario’s in beeld te brengen 
wanneer een visie voor de toekomst wordt ontwikkeld. Het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHV, 2010) 
biedt veel inhoudelijke informatie die ook op de hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe 
van toepassing is. Het kaartmateriaal is afkomstig uit de interactieve trendanalyse, die voor het gebied van 
het waterschap is gemaakt. De systematiek van primaire, secundaire en tertiaire klimaateffecten is 
ontleend aan de Klimaateffectatlas. Primaire effecten van klimaatverandering zijn waarschijnlijke beelden 
van het toekomstig klimaat. Ze bevatten aannames over veranderingen in temperatuur, neerslag en 
zeespiegelstijging. Secundaire effecten als watertekort, droogval van beken en waterkwaliteitsproblemen 
treden op vanwege de primaire effecten. Tertiaire effecten bestaan uit de impact van de genoemde 
effecten op de functies in het gebied. Hierin is ook de gevoeligheid van de betreffende functie bepalend. 
Verder zijn cijfers van het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruikt.  
 

B.9.1 Primaire effecten 

Het KNMI heeft vier klimaatscenario’s ontwikkeld, de zogenaamde KNMI’06 scenario’s, die dienen als 
belangrijke onderlegger voor klimaatadaptatiebeleid. Deze zijn in het onderdeel klimaatverandering, in 
deel A van dit onderzoek, nader beschreven. Voor alle scenario’s geldt dat de opwarming doorzet, de 
winters natter worden, de zeespiegel blijft stijgen en dat de hevigheid van regenbuien toeneemt terwijl de 
frequentie juist afneemt. Door het weergeven van de huidige omstandigheden en de situatie in 2050 
ontstaat een goed beeld van de opgave voor droogte. Het belangrijkste effect van het W+ scenario is een 
sterke daling van de gemiddelde neerslaghoeveelheid, die wordt veroorzaakt door de veranderende 

Figuur 17 : Droge kleigrond

(stock.xchng, 2012)  
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luchtstromen. Vanaf het land wordt veel minder regenwater aangevoerd dan vanaf zee. Ook neemt de 
verdamping sterk toe (15%), waardoor de droogte eerder zal optreden en in potentie meer schade 
veroorzaakt. De grondwaterstand zal, in tegenstelling tot in de gematigde scenario’s, dalen. In dit 
onderzoek wordt het scenario met de grootste temperatuurstijging en andere extremen, het Warm+ 
scenario, als uitgangspunt genomen. Dit meest extreme scenario onderschrijft de noodzaak voor adaptatie 
en zal leiden tot de laagste kwetsbaarheid. Door het weergeven van de huidige omstandigheden en de 
situatie in 2050 ontstaat een goed beeld van de opgave voor droogte. Het belangrijkste effect van het W+ 
scenario is een sterke daling van de gemiddelde neerslaghoeveelheid, die wordt veroorzaakt door de 
veranderende luchtstromen. Vanaf het land wordt veel minder regenwater aangevoerd dan vanaf zee. Ook 
neemt de verdamping sterk toe (15%), waardoor de droogte eerder zal optreden en in potentie meer 
schade veroorzaakt. De grondwaterstand zal, in tegenstelling tot in de gematigde scenario’s, dalen.  
 

B.9.2 Secundaire effecten 

De KNMI scenario’s, scenario’s voor Welvaart en Leefomgeving (WLO) en Deltascenario’s (zie bijlagen 3, 
4, 5 en 6) geven samen een grote onzekerheidsmarge. Toch moet het waterschap voor de lange termijn 
beleidsbeslissingen nemen en inspelen op deze onzekere toekomst. De Klimaateffectatlas (2011), die voor 
het gebied van Vallei en Veluwe is opgesteld, geeft gerichte projecties van watertekorten met behulp van 
enkele gecombineerde scenario’s. De kaarten zijn in de bijlage opgenomen. Hieruit zijn de belangrijkste 
secundaire effecten van droogte in 2050 gedestilleerd. Alvorens bij de gevolgen voor diverse sectoren stil 
te staan, wordt in beeld gebracht wat daadwerkelijk zal optreden als gevolg van de eerder geschetste 
primaire klimaateffecten.  
 
Bodemvocht 
Of planten op een bepaalde plek kunnen overleven, wordt onder meer bepaald door de beschikbaarheid 
van zuurstof en water in de bodem. Te weinig water leidt bij vegetatie tot hittestress, maar te veel water 
kan weer tot zuurstofstress leiden (Bartholomeus et al. 2010). Grondwatertekorten in de bovenlaag van de 
bodem leiden tot lagere gewasverdamping door een 
gebrek aan water in de wortelzone. Omdat geen 
optimale hoeveelheid water wordt verdampt groeit het 
gewas minder en sterft het na verloop van tijd. De 
Klimaateffectatlas laat zien dat het bodemvochttekort 
voor gras in 2050 fors toeneemt. Vooral in het gebied 
van Vallei & Eem neemt de kans op bodemvochttekorten 
toe. Dit wordt niet alleen door een afnemend aantal 
regendagen veroorzaakt, maar ook door een hogere 
verdamping vanwege temperatuurstijging.  
 
Droogval van beken 
In het W+ klimaatscenario groeit de kans dat beken 
droogvallen van de huidige eens in de tien jaar naar 
eens in de twee jaar. Veel van de beeksystemen in het 
overgangsgebied van hoog naar laag zijn kwetsbaar voor droogval. De Interactieve Trendanalyse Vallei en 
Veluwe (2011) projecteert vooral aan de oostzijde, tussen de Veluwe en de IJssel, droogvallende beken. 
Veel van de beeksystemen hebben hoge natuurwaarden, vooral bovenstrooms op de helling.  
 

Figuur 18: 
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Bodemdaling 
Alleen in het beheergebied van waterschap Vallei & Eem is sprake van lichte bodemdaling, namelijk bij de 
kleigrond rond de monding van de Eem. Daling van het maaiveld in klei-op-veengebieden wordt 
bijvoorbeeld zo veel mogelijk tegengegaan. De grond zakt hierbij en komt lager te liggen, terwijl het 
waterpeil gelijk blijft. Dijken en bruggen moeten daardoor worden verhoogd of het waterpeil in het hele 
gebied verlaagd. Op veenweidegebieden ontstaan soortgelijke dilemma’s: De ontwatering leidt tot oxidatie 
van het veen omdat het met zuurstof in aanraking komt. Daardoor komt CO2 vrij, daalt het maaivelden is 
nog verdere ontwatering nodig om het gebied voor landbouw te kunnen blijven gebruiken. De problematiek 
van klei-op-veengebieden en veenweidegebied speelt in Vallei en Veluwe slechts op kleine schaal.  
 
Grondwaterstanden 
In tijden van droogte wordt veel grondwater aan de voorraad onttrokken en wordt deze niet aangevuld. 
Grondwater wordt gewonnen voor drinkwatervoorziening en besproeiing van gewassen en wordt 
daarnaast verdampt door bomen en planten. Bij het wegvallen van voldoende kweldruk zal het droogvallen 
van beken eerder optreden. Boeren zijn in het begin van het seizoen gebaat bij ontwatering, zodat ze 
eerder het land op kunnen. Hierdoor daalt de grondwaterstand echter ook, waardoor de buffer in de zomer 
kleiner is. Het grootste gedeelte van de beken is gestuwd, om de grondwaterstand op peil te houden. Het 
water in de beken stroomt hierdoor op veel plaatsen niet. Andere methode om het water langzamer af te 
voeren zijn het hermeanderen van beken en begroeiing in het water behouden door minder vaak te 
maaien. Voor de grondwaterstand is de onttrekking voor irrigatie en stedelijke functies een relatief grote 
factor. Ontwikkeling in economie en ruimte zijn daarom ook van invloed (CPB, MNP & RPB, 2006).  
 
Wateraanvoer bij de inlaten 
In de hoeveelheid water die vanuit de Neder-Rijn en de randmeren wordt ingelaten treden veranderingen 
op. De regionale watervoorziening is direct afhankelijk van de afvoer in de grote rivieren. 
Klimaatverandering veroorzaakt verschuivingen in de hoeveelheid smeltwater bovenstrooms en de 
hoeveelheid verdamping.  
 
Grondgebruik 
Ook in het grondgebruik kunnen veranderingen optreden als gevolg van socio-economische en 
klimatologische ontwikkelingen. Bevolkingsgroei en economische groei leiden toenemende stedelijke 
ontwikkeling en druk op stedelijk uitloopgebied en het buitengebied. De watervraag in waterschap Vallei 
en Veluwe neemt hierdoor toe, maar er is minder ruimte voor natuurlijk ingerichte gebieden en infiltratie.  
 

B.9.3 Tertaire effecten 

De impact van klimaatverandering in de diverse sectoren wordt niet alleen bepaald door wat optreedt in de 
omgeving. De omgeving past zich ook aan om beter om te kunnen gaan met de nieuwe situatie. Tertiaire 
effecten bestaan uit secundaire effecten (wat optreedt als gevolg van klimaatverandering) in combinatie 
met de gevoeligheid van functies. Wanneer deze effecten naar de toekomst worden geëxtrapoleerd, moet 
ook met de adaptiviteit van de functie rekening worden gehouden. Agrariërs zullen in de bedrijfsvoering 
inspelen op minder goede gewasopbrengsten. Wanneer het W+ scenario werkelijkheid wordt zal de 
herhalingstijd van droogte van eens in de zeven jaar naar eens in de twee jaar (in 2050) verschuiven. De 
bedrijfsvoering zal zo worden aangepast dat de impact beperkt blijft tot eens in de zeven jaar. Te denken 
valt aan oplossingen als hogere gewasrotatie, andere gewassen of irrigatie. Ook het natuurlijk systeem 
past zich aan onder invloed van klimaatverandering. Impact kan ook hier dus niet worden uitgedrukt door 
drempelwaarden van de bestaande soorten met de voorgestelde klimaatverandering te confronteren. De 
kwetsbaarheid is kwalitatief benaderd. Aan de kwetsbaarheid worden geen vergelijkende scores gegeven, 
omdat de risico’s van verschillende aard zijn.  
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Recreatie 
Droogte kan er toe leiden dat de waterkwaliteit onder druk komt te staan. Door temperatuurstijging wordt 
het steeds moeilijker de kwaliteit van recreatief zwemwater te garanderen. Dat kan leiden tot uitval van 
zwemwater, vooral in langdurige warme perioden, wanneer de vraag naar recreatieve voorzieningen juist 
het grootst is. De hinder van (blauw) algenbloei, botulisme en vissterfte neemt in die perioden toe, met 
onveilige situaties voor de gezondheid tot gevolg.  
Bij onderschrijding van het streefpeil in kanalen, vaarten en meren ontstaan knelpunten voor de 
recreatievaart door onvoldoende waterdiepte of vaarverboden (Deltaprogramma, 2011). Verstedelijking en 
bevolkingsgroei vragen steeds meer recreatieve uitloopmogelijkheden. Adaptatiemaatregelen moeten 
worden gezocht in het op peil houden en in de doorstroming van het zwemwater. 
 
Landbouw  
De belangrijkste opgave voor de toekomst van de landbouw is het dalende grondwaterpeil bij droogte. De 
droogtestudie voorziet een forse opbrengstderving (Versteeg, Klopstra en Kroon, 2005). Niet in alle 
gevallen kan worden voorzien in het gewenste waterpeil en in de vraag naar beregeningswater. 
Oppervlaktewater is soms niet beschikbaar is of mag niet worden gebruikt. Grondwater mag ook niet altijd 
aan de grondwatervoorraad worden ontrokken. Schade in de landbouw treedt vooral op vanaf het 
omslagpunt dat een situatie als droogte wordt 
aangemerkt door het waterschap. Beregening is 
dan niet meer toegestaan en in de 
overgangsgebieden van hoog naar laag vallen 
beken droog. Daardoor is bodemvocht niet 
voldoende beschikbaar, wat zowel in de landbouw 
als voor waardevolle natuur tot verminderde groei 
leidt. De gebieden waar de aanvoer van water wel 
mogelijk is, zoals langs het Valleikanaal, zijn minder 
kwetsbaar. Schade is sterk afhankelijk van het 
soort teelt. Voor landbouw op de hoge 
zandgronden is de toename van droge zomers, met 
name in het W+ scenario, een groot knelpunt (Blom 
et al. 2008). Veel landbouwgewassen zijn gevoelig voor droogte (aardappelen, granen, maïs en 
vollegrondsgroenten) en ook grasland heeft productieverlies bij lange droogte. Wanneer beregening niet 
meer mogelijk is valt de leveringszekerheid van de contractteelt weg en verdwijnen bij droogte in het 
bouwplan van akkerbouwers veel plantaardige teelten weg, waaronder pootaardappelen en 
vollegrondsgroenten.  
Bij veehouders treedt bij droogte onherstelbare schade op aan de graszode, zodat meer herinzaai van 
graszaad nodig wordt. Dit is in een droog jaar een schadepost van tienduizenden euro’s per bedrijf 
(Rooijen, 2012, pers. communicatie). De analyse op nationaal niveau geeft aan dat in 2050 bij de meer 
extreme scenario’s de schade over het hele land kan verdrievoudigen (Deltaprogramma, 2011). Hierbij 
wordt echter van de huidige teelt uitgegaan, terwijl boeren hun bedrijfsvoering op korte termijn aan kunnen 
passen aan nieuwe omstandigheden. Wanneer de bodemvochtigheid afneemt, moeten gewassen 
voldoende diep wortelen voor het grondwater of een hogere tolerantie voor perioden van droogte hebben. 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kan bijdragen aan vermindering van de schade voor 
boeren, door het stimuleren van de ontwikkeling van nevenactiviteiten met maatschappelijke betekenis 
(Roosenboom, 2012 pers. communicatie). Veel van de knelpunten in de watervraag houden verband met 
de belangen van andere sectoren als natuur en drinkwatervoorziening. Maatregelen die droogte tegen 
gaan zoals agrarisch natuurbeheer en recreatief medegebruik werken twee kanten op, omdat de 
kwetsbaarheid voor droogte zowel financieel als in de productie teruggebracht wordt.  

Figuur 19: Inzaaien van gewassen (J. van Broekhoven , 2010) 
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De mogelijkheden aan de aanbodzijde van water blijven beperkt tot een betere verdeling en meervoudig 
gebruik. Daarom ligt aan de vraagzijde de grootste adaptatieopgave bij de agrarische sector, met 
oplossingen als het verbeteren van het vochtvasthoudend vermogen van de bodem en het verbouwen van 
gewassen met hogere droogtetolerantie en lagere verdamping (Futurewater, 2007).  
 
 
Natuur  
Dé opgaven voor de natuursector zijn het voorkomen 
van verdroging van natuur en voorkomen van daling 
van de waterkwaliteit. Natuurtypen die afhankelijk zijn 
van specifieke hydrologische omstandigheden zijn 
kwetsbaar voor verdroging. Voldoende kwel, 
bodemvocht of grondwater dat zich dicht aan de 
oppervlakte bevindt is nodig om deze natuurtypen te 
laten voortbestaan. In het scenario W+ treden 
bodemvochttekort en droogval van beken op, 
ongeacht de ontwikkelingen die sociaaleconomisch 
plaatsvinden (Interactieve Trendanalyse Vallei en Veluwe 2011). Hierdoor verdroogt natuur die van 
specifieke hydrologische omstandigheden afhankelijk is of schoon oppervlaktewater vraagt.  
Voorbeelden van waardevolle planten zijn bronkruid,  bittere veldkers, teer vederkruid en 
duizendknoopfonteinkruid. Ook dieren als beekprik, rivierdonderpad, weidebeekjuffer, ijsvogel en grote 
gele kwikstaart zijn kenmerkend voor de schone beeksystemen. In de TOP-lijstgebieden, zoals de 
Hierdense beek en het Wisselse veen, wordt verdroging actief tegengegaan.  
Eén van de effecten van grondwaterstanddalingen voor Oost en Zuid- Nederland is het langdurig 
droogvallen van beken. In het W en W+ is er een achteruitgang van de natuurwaarde door 
grondwaterstanddaling of slechtere waterkwaliteit door aanvoer van gebiedsvreemd water 
(Deltaprogramma, 2011). De drainerende werking van nabijgelegen agrarische gebieden is vaak een 
belangrijke schakel in de verdrogingsproblematiek. Afstemming met de landbouwsector, zoals die in 
GGOR trajecten plaatsvindt, is een belangrijke strategie die echter vooral ingaat op waterkwantiteit. 
Extreme neerslag kan tot daling van de waterkwaliteit door de uitspoeling van nutriënten, terwijl extreme 
droogte en minder doorspoeling leiden tot botulisme en blauwalg. Ook het omzetten van 
landbouwgebieden naar inundatiegebied of natte heide is een belangrijke en veel ingezette strategie. 
Deze vloeien ook voort uit gebiedsprocessen als het GGOR en worden vervolgens vertaald in de beheer- 
en onderhoudsplannen (BOP’s). Waar verdroging niet kan worden tegengegaan onder toekomstige 
omstandigheden houdt adaptatie vooral acceptatie in: natuurtypen die ook van oorsprong niet in het 
gebied voorkwamen zullen verdwijnen, met dalende variëteit en veerkracht tot gevolg.  
 
 
Stedelijk gebied  
Daling van de grondwaterstand kan in stedelijk gebied leiden tot bodemdaling en zetting. Het risico op 
schade door verzakking speelt echter vooral in klei en veengebieden in lage delen van het land. In oude 
stadskernen kunnen houten heipalen verrotten bij daling van de grondwaterstand. Daling van het 
oppervlaktewater kan leiden tot het rotten van beschoeiingen, bruggen en havens. Op de zandgronden 
worden grotere waterstandsdalingen verwacht dan in klei- op veengebieden, maar zullen de gevolgen 
beperkt blijven (Deltaprogramma, 2011). De grootte van deze effecten worden vooral ingegeven door 
klimaatverandering. Het W+ scenario kent opnieuw de grootste gevolgen in het gebied.  
Bevolkingsgroei kan problemen in de drinkwatervoorziening en de leefbaarheid versterken, maar bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan wel meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. In 
figuur 21 is ook de toename van hitte in de stad (Urban Heat Island) opgenomen. Dit effect treft in het W+ 

Figuur 20: Duizendknoopfonteinkruid (Biopix, 2012)  
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scenario ook de buitenwijken van stedelijk 
gebied, waar oppervlaktewater ook wegvalt 
of opwarmt. Slechte waterkwaliteit wordt 
veroorzaakt door hoge temperatuur van het 
water. Minder water en water van slechte 
kwaliteit kunnen leiden tot stankoverlast, 
omdat weinig doorspoeling plaatsvindt. Dit 
heeft, net als hittestress, negatieve 
gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. 
Droogte kan ook beperkingen geven voor 
de aanleg en het beheer van civiele 
werken. Lage grondwaterstanden of een 
lage vochtigheidsgraad van de ondergrond 
kan de stabiliteit van constructies, zoals 
tunnels of dijklichamen, ondermijnen.  
 
Energieproductie en industrie  
Volgens het Deltaprogramma (2011) zijn er 
in de huidige situatie alleen probleem rond 
de energieproductie in een extreem droog 
jaar. In het STOOM scenario (W+/GE) zijn 
al in een droog jaar problemen te verwachten. Bij aanhoudende droogte daalt de hoeveelheid water die 
wordt aangevoerd. Mede hierdoor stijgt de temperatuur van het water.  
Bedrijven en energiecentrales die hun water lozen op primaire, secundaire of tertiaire watergangen in het 
gebied moeten een watervergunning aanvragen. Bij droogte is het waterpeil laag en doen zich grote 
temperatuurschommelingen voor. Wanneer bedrijven warm koelwater lozen heeft dit relatief grote impact 
op planten en dieren in het water. De problematiek van koelwater in het gebied Vallei en Veluwe is klein, 
omdat er weinig zware industrie in het gebied is die koelwater loost. Op het Valleikanaal en de Eem wordt 
op kleine schaal koelwater geloosd, maar deze processen zijn gecontroleerd en vergunning plichtig. Bij 
droogte geeft dit weinig risico’s. De IJsselcentrale loost wel op de IJssel, maar deze ligt niet in het gebied 
van waterschap Vallei en Veluwe. Technologische mogelijkheden zijn de meest kansrijke 
adaptatiestrategie. Voorbeelden zijn het gebruiken als verwarmingswater in andere gebouwen of op een 
andere manier afkoelen van het water.  
 
Drinkwatervoorziening  
Niet alleen de hoeveelheid beschikbaar water vormt een potentieel probleem voor de 
drinkwatervoorziening, maar ook de kwaliteit van het water. De bereiding van drinkwater is moeilijker 
wanneer de kwaliteit van het inlaatwater terugloopt. Het Deltaprogramma Zoetwater (2011) geeft aan dat 
geen knelpunten worden verwacht voor de diepe grondwaterwinningen in het binnendijks rivierengebied. 
De beschikbare grondwatervoorraad in Vallei en Veluwe zal ook bij een groeiende watervraag voldoende 
blijven, dit valt onder verantwoordelijkheid van de provincie (Rosenboom, 2012). Bij ondiepe 
grondwaterwinningen en oeverinfiltraties heeft de grondwateronttrekkingen relatief wel veel effect. 
Wanneer de grondwaterstand daalt, kunnen concentraties vervuilde stoffen uit puntbronnen tot gevaarlijke 
niveaus stijgen. Gezien de geringe kwetsbaarheid kan voor de toekomst worden volstaan met de 
communicatie voor zuinig gebruik van water bij droogte. Bij sterke economische en bevolkingsgroei heeft 
het sturen van de vraag naar water een nog groter effect.  
 

Figuur 21: Droogte in stedelijk gebied en recreatie  (Interactieve 

Trendanalyse Vallei en Veluwe, 2011)  
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Kans op bosbrand 
Tijdens langdurige perioden van droogte neemt de kans op bosbranden toe. Tijdens heide- en bosbranden 
kunnen grote stukken natuur in vlammen op gaan. Daarnaast levert het gevaar op voor mensen binnen 
het gebied. De kans op bosbrand bestaat voortdurend, maar neemt toe naar gelang de bodemvochtigheid 
daalt. Voor de aanpak van bosbranden is nog weinig beleid, op nationaal niveau, noch op regionaal 
niveau. De veiligheidregio Gelderland is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met 
een analyse van de problematiek. Het waterschap kan een rol hebben in ruimtelijke inrichting of het 
garanderen van bluswater (Meurs, 2012, pers. communicatie). 
 
Scheepvaart en visserij 
De sectoren scheepvaart en visserij representeren beide een klein economisch belang binnen het 
plangebied. De Eem wordt vanaf Amersfoort naar de Randmeren bevaren door kleine 
binnenvaartschepen. Het waterpeil blijft hier echter bijna altijd hoog, door de open verbinding met het 
IJsselmeer. Naar verwachting zullen in perioden van droogte geen knelpunten optreden in de scheepvaart 
over de Eem, omdat inklinking van het veengebied bij peilverlaging op de loer ligt. Droogte in Vallei en 
Veluwe kan ook de recreatieve mogelijkheden van scheepvaart en visserij in extreme gevallen beperken.  
 
Stabiliteit waterkeringen 
In de nazomer van 2003 is veel aandacht ontstaan voor de stabiliteit van waterkeringen als gevolg van de 
dijkdoorbraak bij Wilnis. Als reactie hierop is het onderzoeksprogramma ‘Droogte onderzoek Veenkaden‘ 
opgestart. Stowa (2004) laat zien dat op circa 50 locaties serieuze vervormingen van veenkaden 
plaatsvinden. De langdurige droogte vormde een belangrijke oorzaak voor deze doorbraak en 
vervormingen. Voor de analyse van waterkeringen zijn twee veenkaden uit het gebied Vallei & Eem als 
case genomen. De Westelijke Laakkade bij Bunschoten blijkt beperkt kwetsbaar te zijn voor droogte, net 
als de Zomerdijk bij Eemnes en het gemaal Tydeman. 
 

B.9.4 Klimaatadaptatiemaatregelen 

In bijlage 10 is een inventarisatie van nieuwe en bestaande adaptatiemaatregelen te vinden, welke zijn 
onderverdeeld in maatregelen op het gebied van regionale ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk waterbeheer, 
waterbeleid, innovatie van teelten of rassen en bedrijfsniveau. De haalbaarheid en effectiviteit is mede 
afhankelijk van de beoordeling van de urgentie van droogteproblemen, daarom wordt hier pas aan het eind 
van het onderzoek (Deel D) op ingegaan. 
 
Adaptatiemaatregelen op het gebied van regionale ruimtelijke ontwikkeling kunnen op korte termijn 
kostbaar zijn. Koerswijzigingen voor de langere termijn kunnen echter zorgen voor beter afstemmen van 
functie (watervraag) en plaats (waterbeschikbaarheid).  
Maatregelen in het stedelijk waterbeheer zijn deels gericht op het sturen van de watervraag van 
huishoudens en bedrijven. Deels zijn ze ook technisch van aard. Bij het inrichten van de openbare ruimte 
wordt al veel rekening gehouden met het zo goed mogelijk vasthouden, bergen en afvoeren van water. De 
gevaren van droogte moeten hierin worden betrokken, bijvoorbeeld door kansen van meervoudig gebruik 
van water te benutten. Bewustwording van de beperkte waterbeschikbaarheid in de stad  
Adaptatiemaatregelen op het gebied van waterbeleid gaan vooral over regionaal waterbeheer, zoals het 
inrichten en onderhouden van watergangen. Zowel inrichting als onderhoud vragen investeringen, die zich 
maar beperkt terugbetalen omdat slechts de afvoer kan worden vertraagd of versneld. De watervraag en 
het wateraanbod worden hierbij niet beïnvloed. Innovatie van teelten of rassen is kansrijk omdat deze 
maatregelen leiden tot een lagere vraag naar water. Het verhogen van de gewasrotatie en het kiezen van 
gewassen met een hogere droogtetolerantie zorgen voor lagere kwetsbaarheid van de agrarische sector, 
maar ook van het hele fysieke systeem. 



 

 - 47 - 

 
B) Hoofdstuk 10 Conclusies 

Dit deel van het onderzoek heeft antwoord gegeven op de onderstaande deelvragen. In de conclusies 
worden deze behandeld. Onderstaand worden de hypotheses, die vanuit de invalshoek van kwetsbaarheid 
en veerkracht zijn opgesteld, behandeld.  
 
Hypothese 1: Maatregelen van het waterschap op het gebied van waterkwaliteit en –kwantiteit in de 
afgelopen decennia hebben geleid tot lagere kwetsbaarheid in alle sectoren.  
Door droogtes in het verleden is geleerd waar de kwetsbaarheid ligt. Er is, mede dankzij het waterschap 
beter inzicht in de kansen en gevolgen. Naar aanleiding van de droogtes in 1995/1996, 2003, 2007 en 
2011 zijn gevolgen geïnventariseerd en zijn maatregelen getroffen om de kwetsbaarheid terug te dringen. 
Het potentieel voor verlies en de impact zijn echter ook steeds meegegroeid.  
 
Hypothese 2: Het risico op schade als gevolg van droogte neemt in Vallei en Veluwe tot 2050 toe door 
socio-economische en klimatologische ontwikkelingen aan de aanbodzijde van water.  
Een secundair effect van klimaatverandering is een lagere rivieraanvoer in perioden van extreme droogte, 
die in de toekomst in frequentie en intensiteit zullen toenemen. De aanvoer van water via de rivieren naar 
Vallei en Veluwe is daarnaast afhankelijk van het watergebruik bovenstrooms. Een mogelijk scenario van 
socio-economische aard is een verslechtering/extensivering van internationale relaties, met onzekerheid 
over waterkwaliteit en -kwantiteit tot gevolg.  
 
Hypothese 3: het beleid van het waterschap versterkt de veerkrachtigheid van het fysieke systeem. 
Gelet op de drie indicatoren die zijn opgesteld voor het meten van de inzet op veerkracht, kan worden 
geconcludeerd dat hierin nog een slag moet worden gemaakt. Het waterschap houdt rekening met 
verschillende snelheden, schalen, levensduren en gedragingen in ecosystemen, zowel op een abstract 
beleidsniveau als op het niveau van kleinschalige beheersmaatregelen. Minder veerkrachtig is het 
droogtebeleid als het gaat om het kijken over gebiedsgrenzen, sectoren en reeds bekende soorten en 
typen. Uit de interviews blijkt in de probleemoplossing de scope vaak smal en niet integraal en de termijn 
kort. Positief is dat het waterschap niet streeft naar één stabiel evenwicht in het fysieke systeem.  
 
De verdere conclusies zijn onder de deelvragen beschreven, want er zijn onderzoeksresultaten die buiten 
het bereik van de hypotheses liggen. Verschuren en Doorewaard (2007) geven aan dat enkel het 
valideren of verwerpen van hypotheses een mager resultaat zijn bij kwalitatief onderzoek. Hierbij komt veel 
extra informatie vrij die een holistisch beeld geeft, waaraan de onderzoeker conclusies kan ontlenen.  
 
Deelvraag 2: Hoe zijn problemen en doelen op het gebied van droogte in het huidige beleid verankerd? 
Het waterschap probeert vooral in het dagelijks beheer de negatieve gevolgen van droogte te beperken. 
Daarnaast verkent het waterschap de opgave en aanpak voor de lange termijn, om deze te borgen in 
uitvoeringsprogramma´s. In stedelijk gebied is er de afstemming met de gemeente in onder meer het 
watertoetstraject. De gemeente heeft echter ook een eigen visie, met een waterplan of rioleringsplan. 
Hierin is in de meeste gevallen aandacht voor potentiele problemen als gevolg van droogte, maar volgen 
in de praktijk weinig aanpassingen zolang deze problemen zich niet aandienen. De focus ligt op de 
functies die in de huidige situatie kwetsbaar zijn. In het buitengebied is het waterschap meer proactief 
aanwezig. Enerzijds door het contact met watervragers hier en anderzijds omdat in het buitengebied meer 
verantwoordelijkheden van het waterschap liggen in de agrarische sector, natuurbeheer en recreatie. Het 
versterken van de veerkracht van het fysieke systeem vormt een belangrijk uitgangspunt. Droogte komt in 
het waterbeheerplan nadrukkelijk naar voren in de aanpak van de verdrogingsproblematiek. Op andere 
gebieden wordt peilbeheer optimaal afgestemd in samenwerking met partners en overheden.  
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Deelvraag 3: Welke functies en sectoren in het gebied van Vallei en Veluwe zijn kwetsbaar voor droogte in 
de huidige situatie? 
het meest prominent doen zich de problemen als gevolg van 
droogte landbouw en natuur voor in waterschap Vallei en 
Veluwe. Dit zijn ook de sectoren waar het waterschap de eerste 
verantwoordelijke voor waterkwaliteit- en beschikbaarheid is. 
Opvallend genoeg blijkt uit de landelijke evaluatie dat de hoge 
zandgronden, waar lokale watertekorten meer voor de hand 
liggen, minder kwetsbaar bij langdurige perioden van droogte. 
De functies en natuurtypen op de hooggelegen stuwwallen in 
Vallei en Veluwe zijn niet afhankelijk van grondwater en hebben hoge toleranties wat betreft de 
vochtigheid van de ondergrond. De verdamping zal wel toenemen. Functies in de lagergelegen gebieden 
weten zich verzekerd van een grote grondwatervoorraad in de stuwwallen. De beeksystemen in de 
overgangsgebieden die afhankelijk zijn van kwel en regenwater zijn wel kwetsbaar voor droogte. Sectoren 
baseren hun drempelwaarden op historische situaties, dit illustreert de houding van weerstand bieden. 
Beleidsmakers en het waterschap als taakgericht orgaan denken veel meer vanuit de toekomstige situatie: 
Wat is nodig om dezelfde productie en dezelfde drempelwaarden in de toekomst te kunnen waarborgen of 
faciliteren? Hoe groot is het gat tussen beide situaties en maken technische, financiële, communicatieve of 
juridische beperkingen dit onoverbrugbaar? Dan is acceptatie van verschuivingen nodig, maar dit mag niet 
ten koste gaan van de veerkrachtigheid van het gebied. Voorbeelden hiervan zijn het wegvallen van 
functies, waardoor een eenzijdig aanbod overblijft of het verdwijnen van soorten waardoor de variëteit in 
het gebied terugloopt. Het waterschap heeft een taak in het faciliteren van de huidige watervraag, maar 
vooral in het faciliteren van de aanpassingen die in de verschillende sectoren nodig zijn.  
 

Sector Knelpunten in het fysieke systeem Adaptatieopgave sector 
Recreatie Groot: Door een gebrek aan doorspoeling 

en verversing komt waterkwaliteit in gevaar 
Monitoring en communicatie 
verbeteren, verbreding recreatieve 
mogelijkheden 

Landbouw Beperkt: Opbrengstderving door gebrek aan 
bodemvocht en/of te diep grondwater 

Grondverbetering, verhogen van de 
gewasrotatie en andere gewassen 

Natuur Verdroging als gevolg van droogval van 
watergangen en lage grondwaterstanden 

Accepteren van verschuivingen in het 
natuurlijk evenwicht en tegelijkertijd 
behoud van variëteit en waardevolle 
natuur 

Stedelijk gebied Groot bij sterke economische en 
bevolkingsgroei. Inklinking, verzakking, 
verrotting, hitte- en stankoverlast in de stad 

Natuur en water in de stad. 
Communicatie bij dreigend 
watertekort 

Energieproductie 
en industrie 

Klein: In extreme situaties zijn onttrekking 
en lozing van koelwater niet verantwoord 

Technische oplossingen als 
meervoudig gebruik van koelwater 

Drinkwater-
voorziening 

Klein: Grondwatervoorraad in de stuwwallen 
is voldoende groot 

Alternatieve drinkwatervoorziening en 
gebruik beperken door communicatie 

Kans op 
bosbrand 

Groot: Toenemende kans en 
preventiemaatregelen die achterblijven 

Verbeteren waterbeschikbaarheid en 
toegankelijkheid hulpdiensten  

Scheepvaart en 
visserij 

Geen: In het gebied een zeer klein belang Acceptatie in extreme situaties 

Stabiliteit 
waterkeringen 

Klein: Waterkeringen in het gebied zijn 
voldoende op droogte berekend 

Controle en eventueel nat houden 

 

Figuur 22 : 

Droogval 

van beken 



 

 - 49 - 

Deelvraag 4: Welke effecten hebben socio-economische, klimatologische en beleidsontwikkelingen tot 
2050 op de kwetsbaarheid voor droogte in het gebied? 
De kwetsbaarheid voor droogte neemt toe in het gebied. De kans op bosbrand, droogval van watergangen 
en bodemvochttekorten leiden tot schade en overlast in stedelijk gebied en buitengebied. Ontwikkelingen 
op het gebied van economie en klimaat kunnen elkaar versterken, terwijl in de agrarische en de 
natuursector bijna enkel naar klimaatverandering wordt gekeken. Grondwateronttrekkingen voor 
drinkwatervoorziening en energieproductie leiden tot dalende waterstanden.  
 
Deelvraag 5: Welke adaptatiestrategieën kunnen bijdragen aan het voorkomen van schade door droogte? 
Wat moet het waterschap doen met de aangereikte opgaven en maatregelen? Droogte is een probleem 
dat verschillend wordt beoordeeld. Ook bestuurders, die het algemeen belang op het oog hebben, 
oordelen verschillend over de urgentie van het probleem. Het perspectief op het functioneren van sectoren 
en op kwetsbaarheid in de toekomst wisselt sterk, zo komt naar voren uit de interviews. In het beleid op 
alle niveaus wordt wel steevast de lijn van het KNMI aangehouden: Klimaatverandering kent een 
bandbreedte, maar is wanneer wordt gekeken naar veranderende weerbeelden een niet te ontkennen 
proces dat door menselijk handelen wordt versterkt. Eén van de redenen voor de verschillende visie op 
droogte is dat het, voor zover het wordt veroorzaakt door menselijk handelen, ook andere sectoren treft. 
Naast de verschillende belangen sectoraal doen zich ook bovenstrooms en benedenstrooms 
tegengestelde belangen voor. Dit vraagt heldere prioritering, waarbij overwegingen gelden als 
onomkeerbaarheid, economisch belang en schadepotentieel.  
De keuze voor de diverse oplossingen hangt mede af van de manier waarop wordt aangekeken naar 
stabiliteit en verandering in natuurlijke systemen: Wordt erkend dat evenwichten in natuurlijke systemen 
verschuiven en dat als gevolg daarvan soorten of grondgebruik mogelijk ook zullen veranderen? 
 

B.10.1 Strategieën 

De tertiaire effecten in hoofdstuk 8 laten zien waar het waterschap kwetsbaar is voor droogte. Het 
antwoord op deze vraag is ook bepalend voor de sturingsstrategie die wordt gehanteerd. De alternatieven 
zijn accepteren van verschuivingen, het meebewegen met het natuurlijk systeem of weerstand bieden 
tegen verschuivende evenwichten om huidige functies en grondgebruik te handhaven.  
 
Dit onderzoek richt zich op de invloed die vanuit sociale systemen wordt uitgeoefend door 
beleidsinterventie van het waterschap. Het verband met de adaptatiestrategieën vanuit sociale systemen 
is daarom toegevoegd. De elastieken verbeelden de adaptatiestrategieën ‘accepteren’ (1), ‘meebewegen’ 
(2) en ‘weerstand bieden’ (3) ten aanzien van de verschuiving van het natuurlijk evenwicht A naar B. De 
vraag die sturend is voor de keuze van beleidsalternatieven is: Erkennen waterschappen een veranderend 
natuurlijk evenwicht en welke beleidsstrategie wordt daarvoor gehanteerd? 
Figuur 23 laat de verschillende strategiën zien die vanuit het sociaal systeem kunnen worden gehanteerd. 
Dit sociaal systeem is geen constante factor, wat nader zal blijken uit deel C van het onderzoek.   

Figuur 23: Adaptatiestrategieën vanuit sociale syst emen  



Droogte en Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe 

 
 
- 50 -  

Accepteren  
Accepteren houdt in dat verschuivende evenwichten niet alleen worden erkend. Met de wetenschap van 
de nieuwe toekomstsituatie moet het bestaande toekomstbeeld wordt losgelaten en anders wordt 
ingevuld. Toenemende droogte is niet tegen te houden. Aanpassing aan droogte vindt plaats door over te 
stappen op functies die minder droogtegevoelig zijn, het verplaatsen van droogtegevoelige functies naar 
gebieden die minder met droogte te kampen hebben of door het accepteren van de schade en deze 
financieel te compenseren (Deltares, 2010).  
 
Meebewegen 
De strategie van meebewegen is in lijn met het huidig ruimtelijk beleid. Dit komt onder meer tot uitdrukking 
in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, het Nationaal Waterplan en waterbeheerplannen van de 
waterschapen. ‘Het beheer van het watersysteem is gericht op het meebewegen met natuurlijke processen 
waar het kan en het bieden van weerstand waar het moet (Ministerie van I&M, 2012)’. In de watersector en 
zeker bij het waterschap is dit wel de beleidslijn op hoger abstractieniveau, maar in de praktijk is deze 
omslag vooral bij watervragers moeilijk. 
 
Weerstand bieden 
Gelet op de oplossingen ligt het accent op het voorkomen van droogte of het verminderen van de 
kwetsbaarheid voor droogte. Het accepteren, aanpassen of compenseren van de schade komt minder 
terug in de oplossingen (Deltares, 2010). Weerstand bieden is het tegenhouden van de verschuiving van 
de natuurlijke balans. Op de stuwwal ontstaat het probleem van droogte als gevolg van lagere 
grondwaterstanden. Deze worden veroorzaakt door waterwinning voor onder meer drinkwatervoorziening. 
Belangrijk binnen de strategie weerstand bieden is bescherming en aanvulling van de grondwaterstanden 
in de stuwwal. Naast zo veel mogelijk infiltratie moet zo weinig mogelijk water worden afgevoerd en 
verdamping worden beperkt.  
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DEEL C STURINGSVRAAGSTUK  

De knelpuntenanalyse in het vorige deel van dit onderzoek laat zien dat droogte een veelzijdig probleem 
is. Droogte is omgeven met kennistekorten en afhankelijkheden die niet of moeilijk beïnvloedbaar zijn: Het 
is onduidelijk in welk tempo het klimaat in de toekomst verandert, de zeespiegel stijgt en in welke mate de 
aanvoer van water door de rivieren zal veranderen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en de 
effectiviteit ervan van klimaatadaptatiebeleid zijn uiterst onzeker. Daarnaast wordt de urgentie van het 
probleem verschillend beoordeeld en geïnterpreteerd onder beleidsmakers, waterschappen, gemeenten 
en provincies (Huitema en Meijerink, 2009). “Mensen moeten nu beslissingen nemen over strategieën die 
een antwoord moeten bieden op deels onzekere en onvoorspelbare ontwikkelingen waarvan de effecten 
pas op langere termijn voelbaar zullen zijn. Er zijn vele publieke en private actoren bij betrokken met ieder 
hun eigen waarden, probleemdefinities, belangen en machtsmiddelen.” (Termeer en Meijerink, 2008). In 
dit deel van het onderzoek worden verschillende percepties op de problemen en de oplossingen 
onderzocht door middel van een enquête en interviews met beleidsmakers en experts. Ook worden 
belangrijke dimensies van sturing getest door het droogtebeleid van het waterschap te onderzoeken. Aan 
de hand van de resultaten van het praktijkonderzoek wordt toegewerkt naar een visie en een 
sturingsstrategie voor het waterschap.  
 
Na een korte introductie van de studie wordt beschreven hoe de sturing van droogtebeleid door het 
waterschap wordt onderzocht. Vervolgens worden de verhoudingen tussen de betrokken partijen 
geschetst. De resultaten van het praktijkonderzoek komen terug in het onderdeel ‘visie op droogte en 
klimaatadaptatie’ en de vier dimensies van sturing, die volgen uit de theorie.  
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C) Hoofdstuk 11 Introductie 

‘Governance of adaptation’, het sturen van klimaatadaptatie, vraagt bestuurlijke daadkracht. Betrokken 
actoren moeten omgaan met onzekere kennis en inspelen op factoren die in de loop van de tijd 
veranderen. Dit vraagt visie, gekoppeld aan uitvoeringsbeleid. Twee vragen die in deze studie centraal 
staan komen voort uit de analyse van knelpunten in het fysieke systeem. Ten eerste zijn problemen 
gesignaleerd die nijpend zijn en adaptatiemaatregelen vragen. De beoordeling van het probleem verschilt 
echter sterk, mede door de onzekerheid in toekomstige ontwikkelingen en verschillende opvattingen over 
stabiliteit in natuurlijke systemen. De vraag is hoe waterschappen het droogteprobleem karakteriseren en 
wat voor veronderstelling over stabiliteit in natuurlijke systemen daaraan ten grondslag ligt. Ten tweede 
volgt uit deze beoordeling een strategie voor het inspelen op deze problemen. Deze kan bestaan uit het 
accepteren van veranderingen en kwetsbaarheid, het meebewegen met ontwikkelingen aan zowel de 
vraag- als de aanbodzijde van water of het bieden van weerstand aan veranderingen. Binnen deze 
strategieën kunnen verschillende oplossingen en prioriteringen worden toegepast. Kortweg gaat het om 
het onderzoeken van de percepties op de problemen en de aanpak van droogte in het gebied. 
 
Niet alle problemen vallen binnen de beleidsverantwoordelijkheid of de mogelijkheden van het waterschap. 
Toch wil het waterschap haar visie op de omgeving gestalte geven. Daarvoor is samenwerking nodig 
(Roosenboom, 2012, pers. communicatie). Normatieve theorie over adaptatief management geeft deels 
een antwoord op de vragen aangaande sturing en samenwerking. Klimaatadaptatie en het omgaan met 
onzekerheid vragen de mogelijkheid om kennis te delen en tijdens het proces te leren. Ook coördinatie 
tussen de bestuurlijke niveaus is een belangrijke variabele. Integraliteit tussen sectoren verhoogt de 
efficiëntie en kansen voor multifunctioneel grondgebruik. Ten slotte is flexibiliteit in de planvorming een 
belangrijk vereiste is voor adaptief management. Door het ondervragen van experts, medewerkers van het 
waterschap en partners in het waterbeleid wordt getoetst hoe deze dimensies zijn vertegenwoordigd in het 
beleid van het waterschap. Aan de ene kant wordt dus onderzocht hoe stakeholders aankijken tegen de 
(toekomstige) problemen en oplossingen van droogte, ten tweede wordt onderzocht hoe het waterschap 
haar beleid het best op veranderende omstandigheden kan afstemmen. De studie geeft hiermee antwoord 
op de deelvragen 6 en 7.  
Deelvraag 6: Hoe beoordelen stakeholders in het droogtebeleid van het waterschap problemen en 
oplossingen en welk toekomstbeeld ligt daaraan ten grondslag? 
Deelvraag 7: Hoe kan het waterschap de planvorming en uitvoering inrichten om effectief te kunnen sturen 
op onzekere en veranderende omstandigheden? 
Door reconstructie van een beleidsproces over deze dimensies is het mogelijk hierover uitspraken te doen. 
Hier gaat het echter vooral om de percepties van medewerkers op deze punten. Beide onderzoeksvragen 
kunnen ook worden beantwoord door te kijken naar het beleid van het waterschap dat specifiek op droogte 
ingaat. Voorbeelden hiervan zijn peilbesluiten, de verschillende GGOR trajecten, TOP-lijstgebieden en 
waterbeheerplannen.  
 

C.11.1 Methoden 

Voor dit deel van het onderzoek is literatuuronderzoek uitgevoerd. De secundaire gegevens bestaan uit 
beleidsdocumenten en wetenschappelijke literatuur. Met behulp hiervan is een theoretische invalshoek 
gekozen en het analytisch raamwerk. Het praktijkonderzoek in het onderzoeksdeel bestaat uit interviews 
en een enquête. De dimensies uit het conceptueel model in het eerste deel van dit onderzoek worden 
onderzocht door middel van interviews en een enquête.  
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C.11.2 Actoren in de aanpak van droogte 

In dit onderdeel zijn de formele instituties beschreven die verantwoordelijkheden hebben in de aanpak van 
droogte. Deze partijen spelen in veel gevallen gezamenlijk een rol in de diverse (beleids)processen, die 
het belangrijkste onderwerp zijn in het praktijkonderzoek dat voor deze studie is uitgevoerd. Deze praktijk 
gaat verder dan de formele verhoudingen en verantwoordelijkheden. In werkelijkheid wordt de 
beleidsvorming en -uitvoering ook bepaald door allerlei interactiepatronen en gewoonten. Institutionele 
arrangementen, personen en omgevingsituatie zijn nergens hetzelfde. Dit is verbeeld in figuur 24.  
 

In onderstaand actorenoverzicht zijn de actoren opgenomen die betrokken zijn bij de aanpassing van 
omgeving en beleid voor droge omstandigheden. Naast de manier waarop zij zijn betrokken is ook 
beschreven welke belangen, bedoelingen en bijdragen ze hebben in de diverse beleidsprocessen.  
 

Actor Betrokkenheid Belang Bedoeling Bijdrage  
Rijk Nationale 

kennisprogramma’s, 
beleidsprogramma’s 
en beheer 
Rijkswateren 

Nationale 
veiligheid, 
duurzame 
economische 
ontwikkeling 

Decentraliseren van 
taken, 
nationale belangen 
zelf waarborgen 

Financiën, 
coördinatie en 
kennisontwikkeling 

Provincie Structuurvisie, 
functies buitengebied 
antiverdrogingsbeleid  

Watervoorziening 
functies en 
natuurtypen 

Duurzame 
regionale 
ontwikkeling 

Financiën en 
contacten 

Waterschap Droogtebeleid, 
dagelijks beheer en 
input in structuurvisie 
en bestemmingsplan 

Duurzaam en 
efficiënt 
waterbeheer en -
gebruik  

Goed waterbeheer Kennis 
watersysteem en 
afstemming vraag 
en aanbod 

Gemeente Gebiedsontwikkeling 
en bestemmingsplan 

Wonen, werken en 
recreëren 

Duurzame 
gebiedsontwikkeling 

Kennis watervraag 

Kennisinstellingen/ 
adviseurs 

Onderzoek 
(programma’s) 

Financieel Kwalitatief goed 
advies 

Wetenschappelijke 
kennis 

Natuurbeheerder Gebiedsontwikkeling Natuurontwikkeling Behoud 
natuurwaarden 

Gebiedskennis  

Agrariër Grondeigenaar Financieel Efficiënte 
bedrijfsvoering 

Kennis en 
ervaringen 

Recreatie- 
ondernemer  

Watergebruik 
recreatie 

Kwaliteit zwem-, 
vaar en viswateren 

Voorkomen van 
beperkingen  

Beperkte bijdrage 

Industrieondern. Watervraag koeling Productie Voorkomen van Beperkte bijdrage 

Figuur 24: 

Instituties en 

interactiepatronen 

in netwerken  
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beperkingen 

Bewoner Watervraag Voldoende schoon 
drinkwater 

Eigen watervraag 
veilig stellen 

Meedenken 

 
Droogtebeleid is onder meer vormgegeven in Waterbeheer 21e eeuw (WB21), Het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW-actueel), Nationaal Waterplan 2009-2015 (onderdeel Hoog Nederland), 
Kaderrichtlijn Water, het programma Ruimte voor de Rivier en Deltaprogramma (Deelprogramma 
Zoetwater).  
 
Het rijk draagt zorg voor onderwerpen van nationale betekenis, zoals overstromgsingsveiligheid. Het rijk 
schept de kaders, mede op basis van Europese regels, en zorgt dat de decentrale overheden over 
voldoende middelen beschikken. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het rijk en is 
verantwoordelijk voor de constructie en het beheer de rijkswateren en infrastructuur. Rijkswaterstaat, dat 
tegenwoordig valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft vanouds een belangrijke rol in de 
het waterbeleid (Lintsen 2002). Decentrale overheden hebben een hoge mate van vrijheid in de manier 
waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het waterbeleid. Wel moeten decentrale overheden 
als provincie en gemeente verantwoording afleggen. Het rijk stelt zelf de kaders voor de 
zoetwatervoorziening. De landelijke verdringingsreeks is een belangrijk kader voor de waterverdeling bij 
situaties van droogte. In het kader van het Deltaprogramma komt het rijk in 2015 met een strategie voor de 
zoetwatervoorziening inclusief een voorstel voor de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de 
overheden (NBW, 2011).  
 
Provincies hebben in het NBW-actueel de verantwoordelijkheid gekregen in het ruimtelijk economische 
domein en de natuur (NBW, 2011). Provincies zijn gebiedsregisseur in vooral het buitengebied. Het 
integrale omgevingsbeleid wordt vastgelegd in structuurvisies provinciale verordeningen. Gemeenten 
stemmen hun ruimtelijk beleid af op deze visies. De visie van de provincie is hierin leidend. De provincie 
stelt ook voor regionaal waterbeheer en grondwater beleid vast. De provincies houden ook toezicht op de 
waterschappen (Nationaal Waterplan, 2009).  
 
Waterschappen heffen zelf belasting om hun taken te bekostigen en hebben eigen bevoegdheden voor 
vergunningverlening en handhaving. De veranderende klimaatomstandigheden vragen ook van 
waterschappen een robuuste strategie ten aanzien van regionaal waterbeheer. Waterschappen zijn 
vanwege hun kennis en ervaring een belangrijke partij om Nederland klimaatbestendig te maken. Ze zijn 
gewend in te spelen op wisselende (weers)omstandigheden en houden zich al langer bezig met 
klimaatveranderingen (Unie van Waterschappen, 2009). De trend van samenvoeging van waterschappen 
is in lijn met de kabinetsdoelstelling van opschalen van stroomgebiedsniveau. Waterschappen worden 
hiermee ook een krachtigere organisatie met een groot werkgebied en zijn op meer partners aangewezen. 
 
Gemeenten geven lokaal beleid vorm en handhaven een leefbare en veilige omgeving. Gemeenten 
hebben veel contact met burgers en zijn daardoor een overheidslaag met veel gebiedseigen kennis. 
Hierdoor kan beleid in samenspraak met burgers worden afgestemd op de lokale situatie. Gemeenten 
hebben zowel in het ruimtelijke als het sociale domein verantwoordelijkheden. Ruimtelijk beleid op het 
gebied van water, economie, milieu, natuur en huisvesting wordt vormgegeven door middel van 
communicatieve, juridische en economische instrumenten. Het bestemmingsplan, waarin ook voor water 
de doeleinden omschreven staan, is het belangrijkste wettelijk kader voor beleid met ruimtelijk relevantie. 
Ook gemeenten leggen hun integrale beleid vast in structuurvisies. Op het gebied van water zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor het rioleringsbeheer en hebben de zorgplichten voor overtollig 
hemelwater, afvalwater en grondwater in de bebouwde omgeving.  



 

 - 55 - 

Naast de hiërarchisch georganiseerde watersector zijn op mesoniveau netwerken ontstaan rond de 
thematiek van waterbeleid, klimaatadaptatie en droogte. Deze verbindende groepen geven belangrijke 
input in het debat door communicatie en kennis. Netwerken op het gebied van klimaatadaptatie en 
watermanagement zijn Adviesgroep Watermanagement, Kennisplatform Water, Nationaal Wateroverleg, 
Waterrijk Nederland, Adviescommissie Water, Expertise Netwerk Waterveiligheid, Watermozaïek, 
Waternetwerk en Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Onderzoeksprogramma’s zijn het programma 
Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) ‘Klimaat voor Ruimte’ en ‘Kennis voor Klimaat’ (Klimaatonderzoek 
Nederland, 2009). Ook vanuit de verschillende overheidslagen schuiven medewerkers aan bij fora en 
kennisplatforms.  
 
Belangrijke actoren ten slotte zijn de gebruikers en beheerders in het gebied. Het waterschap moet bij de 
beleidsvoering rekening houden met de rechten die voortvloeien uit het eigendom, maar gebruikers zijn 
voor de werking van functies in het gebied ook afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid water die het 
waterschap levert. Gebruikers en beheerders zijn de sleutel naar het meest efficiënt waterbeheer. De 
afstemming van de watervraag in de praktijk moet van onderop plaatsvinden en de partijen kunnen kennis 
en ervaringen uit deze praktijk inbrengen in participatieve beleidsprocessen.  
 

C) Hoofdstuk 12 Sturing van de aanpak van droogte 

Fysieke systemen zijn altijd in beweging door allerlei interne en externe processen en kennen daardoor 
meerdere denkbare toekomstpaden. Beleid dat in tijd en ruimte is begrensd, beïnvloedt het systeem en 
stuurt het binnen een bandbreedte. Predict and control regimes leiden tot instabiliteit en verbruik van 
hulpbronnen. Management moet daarom flexibel, adaptief en experimenteel zijn, verenigbaar met de 
schaal van kritieke functies van het systeem (Holling 1978, Gunderson et al 1995). Planning moet dus 
gericht zijn op het includeren van deze functies op verschillende schaalniveaus. De oplossing kan ook 
liggen in het op- of afschalen van de maatregelen voor droogte. Pahl-Wostl (2007) geeft aan dat adaptieve 
systemen worden gekenmerkt door zelf-organiserend vermogen en gedeelde controle. Een voorbeeld 
hiervan is dat mensen op verschillende plekken in het gebied maatregelen nemen tegen droogte of hun 
watergebruik terugdringen, in plaats van op één plaats een grote watervoorraad aan te leggen en aan te 
spreken in perioden van droogte.  
 
Een integrale benadering is ook een stuwende factor voor multifunctionaliteit. Meervoudig ruimtegebruik, 
meervoudig gebruik van water en de meest efficiënte aan- en afvoer van water kan enkel wanneer alle 
partijen hun belangen en middelen in kunnen brengen tijdens planprocessen. Deze planprocessen zijn 
voor het waterschap de nieuwe gebiedsontwikkelingen, waarvoor de watertoets wordt uitgevoerd. 
Daarnaast heeft het waterschap de bevoegdheid watervergunningen te verlenen en ontheffing van 
verordeningen als de ‘Keur’ te geven.  
 
De integratie van sectoren, zoals die op rijksniveau is ingezet met integrale wetten en beleid, zoals de 
omgevingsplannen, wringt soms met decentralisatie van taken (Roosenboom, 2012, pers. communicatie). 
Het bij elkaar brengen van alle (sectorale) belangen wordt vooral centraal geïnitieerd en uitgevoerd. Het 
includeren van sectoren moet daarom vooral in de gebiedsontwikkeling plaatsvinden. Ruimtelijke ordening 
heeft als taak het zo efficiënt mogelijk verenigen van de ruimteclaims van de functies. Water is niet langer 
een sectoraal belang in de ondergrond of de netwerken van de omgeving, maar vraagt ruimte en biedt 
kansen voor de efficiënt gebruik van de omgeving. De ruimtelijke opgave wordt bepaald door meer 
behoefte aan bergingscapaciteit, maar ook door kansen voor duurzame en leefbare gebiedsontwikkeling.  
 
In het overkoepelend conceptueel model van dit onderzoek zijn al enkele dimensies genoemd die een 
positieve relatie hebben met de aanpassing aan toenemende droogte, namelijk integratie, coördinatie, 
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leervermogen en flexibiliteit. Deze dimensies sluiten aan bij het adaptieve en integrale regime. Een 
adaptief regime biedt ruimte voor het inbrengen en leren van nieuwe kennis, wat flexibiliteit in de 
planvorming vraagt. Integraliteit valt uiteen in horizontale integratie, het bijeen brengen van alle sectoren 
en belangen in het gebied, en verticale integratie (coördinatie) tussen bestuurslagen. Hoewel wordt 
verondersteld dat een adaptief en integraal regime het best in staat is om te gaan met onzekerheid en 
verrassingen, kan het integreren van te veel disciplines tegelijkertijd leiden tot een lager kennis- en 
detailniveau. Ook het inruilen van harde cijfers en grenzen voor sociaal leren en flexibiliteit kan als 
keerzijde hebben dat doelen naar beneden worden bijgesteld of helemaal niet worden gesteld. Het regime 
is daarom niet een streefdoel, maar medewerkers en partners wordt gevraagd of het droogtebeleid van het 
waterschap voldoende adaptief en integraal is.  
 

C.12.1 Conceptueel model 

In het voorgaande is geschetst hoe diverse auteurs oude technocratische regimes afzetten tegen 
geïntegreerde en participatieve regimes. Hierin wordt het ideaaltypische beeld geschetst van 
laatstgenoemde regimes, dat over de volle breedte van de maatschappij steeds meer ingebed raakt. EU 
richtlijnen onderschrijven ook het belang van participatie in planprocessen, vrijwillige overeenkomsten, 
sector overschrijdende integratie, gebruik van economische instrumenten, openheid en flexibiliteit om in te 
spelen op regionale diversiteit en onzekerheid (Moss, 2004). De participatieve en geïntegreerde 
benadering geeft een centrale positie aan eerder genoemde proceskenmerken, die kunnen worden 
vertaald naar het ideaaltypische droogtebeleid van het waterschap. Dit vraagt echter een uitvoerige 
beschrijving en vergelijking van verschillende beleidsprogramma’s. Deze studie focust op de beoordeling 
van het huidige beleid en de toekomstvisie van medewerkers van het waterschap en haar partners. De 
beoordeling van het huidige beleid en de visie op het toekomstige beleid liggen beide ergens tussen een 
technocratisch regime en een regime dat participatief en integraal is. 
  
Het bepalen van de positie van het droogtebeleid van het waterschap op deze lat beantwoordt aan 
Deelvraag 7: Hoe beoordelen medewerkers en partners van het waterschap problemen en oplossingen en 

welk toekomstbeeld ligt daaraan ten grondslag?  
Het waterschapsbeleid wordt beoordeeld op de proceskenmerken integraliteit, adaptiviteit, flexibiliteit en 
kennis en leren. Op basis hiervan kan het inspelen van het waterschap op droogte worden gepositioneerd 
op de lat van figuur 26, maar niet in het licht van de bestaande problematiek. Dit vraagt een perspectief 
dat het gat tussen de theorie en de praktijk kan overbruggen, namelijk hoe het waterschap de planvorming 
en uitvoering kan inrichten om effectief te kunnen sturen op onzekere en veranderende omstandigheden 
(deelvraag 7).  
 

Figuur 25: Kader voor positionering van waterschaps beleid  
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De manier waarop het waterschap de beleidsvoering voor droogte inricht staat niet op zichzelf, maar moet 
passen bij de opgaven en kansen die zich in werkelijk voordoen. Moss (2004 naar aanleiding van Young, 
2002) gebruikt de termen ‘interplay’ en ‘fit’ om aan te geven tot op welke hoogte het beleid past bij de 
werkelijke situatie. Bij onvoldoende fit kan het beleid zijn doel voorbijschieten en externaliteiten 
veroorzaken. Ook kan het beleid niet toereikend zijn en daardoor niet effectief. Bij ruimtelijke ‘fit’ past de 
vorm en schaal van de bestuurseenheid optimaal op het vraagstuk. Dit concept kan in verschillende 
beleidsvelden worden toegepast, maar wel vooral in de toedeling van publieke goederen.  
 
Ruimtelijk vormt het waterschap de optimale eenheid om de problemen in het gebied aan te pakken. Het 
waterschap is echter afhankelijk van andere partijen, die niet deze optimale ruimtelijke fit hebben. 
Gebruikers richten zich enkel op hun eigen functies in het gebied, gemeenten kijken vooral binnen eigen 
gebiedsgrenzen, provincies hebben ook verantwoordelijkheden in andere gebieden dan die van 
waterschap Vallei en Veluwe. Interplay heeft betrekking op het overbruggen van de gaten die in de 
belangen en doelen van instituties ontstaan als gevolg van een niet optimale fit voor de problematiek.  
 

C) Hoofdstuk 13 Verificatie conceptueel model 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek gepresenteerd. Eerst wordt besproken 
hoe partners en medewerkers denken over droogte en de aanpak van het waterschap. Vervolgens wordt 
verder ingegaan op de proceskenmerken van sturing en droogtebeleid door het waterschap.  
 

C.13.1 Visie op droogte en klimaatadaptatie  

Bepalend voor de manier waarop het waterschap en haar partners inspelen op droogte, is de beoordeling 
van de problemen in de toekomst. De analyse van knelpunten in het fysieke systeem laat zien dat de 
urgentie per persoon en organisatie verschillend wordt beoordeeld. Daarom wordt dit in het 
praktijkonderzoek onderzocht. Hiermee wordt antwoord gegeven op deelvraag 7: Hoe beoordelen 
medewerkers en partners van het waterschap problemen en oplossingen en welk toekomstbeeld ligt 
daaraan ten grondslag? 
 
De verhouding landbouw, natuur en stedelijk gebied zal als gevolg van klimatologische en socio-
economische ontwikkelingen anders komen te liggen, zo geven respondenten in de interviews en in de 
enquête aan. De lange termijn visie geeft hieraan invulling in een aantal scenario’s. Het vergrootten van de 
bergingscapaciteit is een belangrijk onderdeel in het proces naar een robuust ecosysteem. Het waterschap 
is nu gericht op vooral technische oplossingen (Meijer, 2012, pers. communicatie) De toekomst van het 
waterbeheer ligt meer in het accepteren dat Nederland laaggelegen is en dat bepaalde functies in natte 
gebieden niet op de goede plek liggen (Meijer, 2012, pers. communicatie).  
 
Droogte vraagt in de komende dertig jaar veel fysieke maatregelen van de afzonderlijke organisaties, zo 
geeft het merendeel van de ondervraagde medewerkers en partners van het waterschap aan. Slechts één 
van de ondervraagden is het oneens met de stelling. Het waterschap wil anticiperen en vooruit lopen op 
de ontwikkelingen die zijn geschetst. Dit kan worden aangemerkt als het meebewegen met natuurlijke 
processen. In meerderheid zijn de ondervraagden het hier mee eens, slechts drie mensen kunnen de 
stelling niet onderschrijven. Tien van de twaalf ondervraagden geven aan dat hun eigen organisatie is 
gericht op het meebewegen met natuurlijke processen. Twee van de respondenten geven aan dat schade 
als gevolg van droogte niet tot de huidige proporties gehandhaafd zal blijven. Dit is enigszins in strijd met 
de uitkomst van de stelling dat bepaalde functies op termijn niet in het gebied voortgezet kunnen worden. 
Deze stelling weerspreken slechts drie ondervraagden.  
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Aangegeven wordt dus dat de schade niet zal toenemen, maar wel functieverandering op zal treden. Een 
reden hiervoor kan zijn dat de economische consequenties (schade) een stap verder zijn dat 
functieverandering, die ook positieve consequenties kan hebben. Daarom hebben respondenten hier 
mogelijk nog geen goed beeld van. Over het verdwijnen van diverse natuurtypen is veel meer consensus, 
niemand geeft aan dat dit niet zal gebeuren.  
 
Over de manier waarop het waterschap omgaat met droogte zeggen ondervraagden het volgende: Vier 
mensen geven aan dat het waterschap niet voldoende rekening houdt met perioden van droogte, terwijl 
zes mensen vinden van wel. De overige respondenten geven aan het niet te weten. De vraag die het 
meest negatief wordt beoordeeld is of het waterschap voldoende over de grenzen van haar beheergebied 
kijkt: De helft van de ondervraagden vindt van wel, de andere helft vindt van niet. In de opstelling van de 
lange termijn visie ziet iedereen een meerwaarde, met uitzondering van twee mensen die het niet weten.  
 

C.13.2 Proceskenmerken voor de aanpak van droogte do or het waterschap 

Uit de literatuur over adaptief management blijken bij het inspelen op droogte een aantal dimensies van 
belang. Deze hebben betrekking op de invulling van het beleidsproces en worden getoetst aan de hand 
van het beleid en de dagelijkse praktijk. Centraal staat het praktijkonderzoek dat is uitgevoerd in de vorm 
van interviews en enquête. De proceskenmerken worden kort ingeleid door terug te grijpen op onderdelen 
van de theorie over adaptief management. Hiermee wordt antwoord gegeven op deelvraag 8: Op welke 
manier kan het waterschap zich het best aanpassen aan veranderende omstandigheden? 
 
Integraliteit tussen sectoren  
Het versterken van de veerkracht van ecosystemen vraagt een geïntegreerde benadering (Holling en 
Meffe, 1996). Bij gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk om water, natuur, landbouw en andere sectoren 
in een gebied bij elkaar te brengen om de ontwikkeling tot stand te brengen. Alleen dan kunnen belangen 
ruimtelijk worden verenigd en het plan worden gerealiseerd met behulp van economische, juridische en 
communicatieve instrumenten. Een bottom-up benadering is hierbij van belang. 
Een integrale benadering gaat echter verder. Het houdt rekening met milieukundige, menselijke en 
technologische factoren en hun onderlinge afhankelijkheden. Alleen een integraal proces kan leiden tot het 
meest effectieve beleid en duurzame gebiedsontwikkeling. Het concept Integrated Water Resources 
Management (IWRM) heeft, in tegenstelling tot het traditioneel gefragmenteerde waterbeleid, betrekking 
op zowel de vraag als het aanbod van water. De vraag naar water wordt voor een groot deel ingegeven 
vanuit sociale systemen, maar wordt ook beïnvloedt door socio-economische en klimatologische 
ontwikkelingen. Het aanbod van water is voor een belangrijk deel een gegeven uit het fysieke systeem, en 
is eveneens aan veranderingen onderhevig. Het sociale systeem is wel bepalend voor het watergebruik, 
de waterkwaliteit en de waterverdeling (Jønch-Clausen & Fugl, 2001). 
 
Bij integraliteit kan onderscheid worden gemaakt tussen de beleidsvorming en het dagelijks beheer. Het 
dagelijks beheer wordt uitgevoerd binnen de kaders van het beleid. Peilbeheerders en buitenmensen van 
het waterschap hebben hierbinnen relatief veel ruimte en de lijnen met gebruikers en eigenaren zijn kort. 
Deze bellen de contactpersonen van het waterschap wanneer zij knelpunten signaleren of wensen hebben 
met betrekking tot het waterbeheer en –onderhoud (Meijer, 2012, pers. communicatie). Hierop kan, voor 
zover het binnen de aangegeven kaders past, direct worden ingegrepen door bijvoorbeeld het verhogen of 
verlagen van het waterpeil. Bij het opschalen naar een watertekortsituatie treedt de regionale 
verdringingsreeks in werking en is deze beslisruimte er in sommige gevallen niet meer. Ook kan bij 
droogte de waterbeschikbaarheid zo laag zijn dat water niet naar een gebied kan worden gestuwd. 
Klachten bereiken in deze situaties snel de mensen van het waterschap (Meijer, 2012, pers. 
communicatie).  
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Beleidsvorming vindt vanzelfsprekend minder integraal plaats dan het dagelijks beheer, omdat dit voor een 
groot deel niet in de omgeving wordt uitgevoerd. Integraliteit komt, voor wat betreft de aanpak van droogte, 
vooral tot uiting in beleidsprocessen als het GGOR, Waterbeheerplan en de regionale en lokale 
verdringingsreeksen. Daarom is het praktijkonderzoek ter toetsing van de dimensie integraliteit bij de 
aanpak van droogte hierop toegespitst. De helft van de ondervraagden is van mening dat de 
inspraakmogelijkheden in het GGOR traject voldoende zijn. Wat opvalt is dat dit overwegend mensen van 
het waterschap zijn. Partners van het waterschap hebben minder inzicht in de vraag en geven daarom aan 
het niet te weten. Ook in de opstelling van het waterbeheerplan worden partners van het waterschap 
voldoende betrokken, ondanks dat het planproces minder bottom-up is georganiseerd dan het GGOR.  

”In het waterbeheerplan wordt eigenlijk aangegeven wat je als waterschap wil, op hoofdlijnen stem je 
dat af met verschillende partijen, provincies, LTO, terreinbeheerders op hoog niveau. GGOR pas je 
toe in detailgebiedsfuncties, op een ander detailniveau. Het doet eigenlijk hetzelfde, alleen GGOR is 
een detailuitwerking van de doelen die in het waterbeheerplan staan (Meijer, 2012 pers. 
communicatie).” 

Respondenten beoordelen dezelfde vraag voor de opstelling van het waterbeheerplan vergelijkbaar. Zes 
Mensen geven aan dat belanghebbenden voldoende worden betrokken, terwijl drie mensen het hiermee 
oneens zijn. drie van de twaalf respondenten hebben geen goed beeld van de bestuursstijl en participatie 
in de opstelling van het waterbeheerplan.  

Over de opstelling van de regionale verdringingsreeks bestaat 
nogal wat verdeeldheid. Vier van de respondenten hebben 
ingevuld dat dit niet op een goede manier gebeurd. Uit de 
enquête wordt niet duidelijk waar de kritiek uit bestaat. De 
interviews laten zien dat dit instrument een uitwerking is van de 
Nationale verdringingsreeks en slechts kleine nuances hierin 
aanbrengt.  
 
De respons sluit wel aan bij de uitkomst van de volgende vraag, 

die stelt dat het waterschap meer autonoom en daadkrachtig 
zou moeten optreden. Slechts drie van de ondervraagden vindt 
dat het waterschap in extreme situaties meer het heft in handen 
zou moeten nemen. De overige ondervraagden, waaronder ook 
alle medewerkers van de waterschappen, vindt van niet.  

 
Een kleine meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat het waterschap zich bij het waterbeheer 
voldoende laat leiden door de signalen uit het gebied, een bottom-up benadering.  
 
De vragen en onderwerpen over het onderdeel integraliteit verschilden sterk. De respons op veel van de 
vragen laat zien dat er geen eenduige visie is op de integraliteit van beleidsvorming van plannen en 
projecten voor de aanpak van droogte. Medewerkers van het waterschap hebben meer kennis van deze 
processen, maar beoordelen deze vergelijkbaar met de andere stakeholders.  
 
Coördinatie tussen bestuurslagen 
Waterschapsbeleid staat of valt met de afstemming tussen bestuurlijke niveaus. Het waterschap streeft er 
naar water als ordenend principe mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor is het waterschap 
wel grotendeels afhankelijk van gemeentelijke en provinciale overheden. Het bestaande instrumentarium, 
bijvoorbeeld de Watertoets of de Waterkansenkaart, biedt nu al mogelijkheden voor een goede integratie 
van waterrisico’s en ruimtelijke inrichting (Ruimtelijk Planbureau, 2007). Het betrekken van waterschappen 

Figuur 26 : Respons op de stelling: 'De 

belangenafweging in de regionale 

verdringingsreeks vindt op een goede manier 

plaats'.  
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bij omgevingsbeleid is relatief vrijblijvend. Zo gebruiken veel gemeenten de expertise van de 
waterschappen om middels de watertoets al vroeg in het planproces hun ontwikkelingsplannen te 
versterken of verduurzamen, terwijl andere gemeenten slechts aan de verplichtingen van de toets voldoen.  

De realisatie van retentiegebieden vraagt goede coördinatie tussen de provincie, de 
gemeente en het waterschap. In samenwerking met de provincie stelt het waterschap de 
knelpunten in het regionale watersysteem vast. Ook voor de financiering is de provincie de 
belangrijkste partij. De oplossing moet aansluiten bij realisatie of herstel van de 
gebiedsfunctie. De gemeente komt in beeld bij de uitwerking, het bestemmingsplan en het 
aansluiten bij het watersysteem. Ook verweving en versterking van de functionele structuur 
is onderdeel van het gemeentelijke beleid. Door de inrichting van retentiegebieden kan de 
natuurlijke of recreatieve waarde van het gebied worden versterkt (NBW, 2011). 

Waterschappen zijn door de lange geschiedenis stevig ingebed in de bestaande institutionele context. 
Waar in de integratie van sectorale (horizontale) belangen nog veel werk is te verrichten, is de (verticale) 
coördinatie tussen bestuurslagen goed afgestemd. In het ruimtelijk bestuursrecht is deze afstemming 
stevig verankerd. Het beleid van provincie en waterschap zijn redelijk goed afgestemd (Meijer, 2012, pers. 
communicatie). Een voorbeeld hiervan is de opstelling van het waterbeheerplan en het provinciaal beleid. 
Deze worden rond dezelfde tijd opgesteld, zodat het waterschap in het waterbeheerplan rekening kan 
houden met de uitgangspunten van de provincie en vice versa. Dit betekent niet dat het waterschap overal 
actief bij wordt betrokken.  

”De provincies hebben die TOP-lijstgebieden benoemd, het waterschap heeft daar wel in mogen 
adviseren in welke gebieden waar verdroging optreedt en vernatting mogelijk is, maar de provincie 
heeft bepaald welke gebieden dat uiteindelijk zijn geworden (Meijer, 2012 pers. communicatie).” 

Wel is er veel afstemming als het gaat om de uitwerking en monitoring van de verdroging van TOP-
lijstgebieden. Ook het contact met de gemeenten is goed (Meurs, 2012, pers. communicatie). Het 
waterschap gaat vooral actief naar gemeenten toe om te weten welke plannen er in de pijplijn zitten. Er 
zijn geen grote verschillen tussen coördinatie van de gemeenten maar de werkwijze van het waterschap is 
overal gelijk (Meurs, 2012, pers. communicatie).  

”Rijkswaterstaat houdt continue de droogte in de gaten. Rapporteert daarover. Dat wordt 
opgeschaald in een droogteperiode (…) De lokale verdringingsreeks werkt vergelijkbaar. Door onze 
buitenmedewerkers wordt droogte gesignaleerd, tegelijkertijd krijgen we klachten binnen, Er is 
ergens een moment, maar dat moment is niet goed vastgelegd, dat we zeggen nu schalen we het op 
naar de organisatie, dan worden de andere afdelingen er bij gehaald en is er een overleg van het 
waterschapsactieteam (Meijer, 2012 pers. communicatie).” 

Zoals eerder aangegeven hebben partijen relatief veel ruimte in de manier waarop het waterschap wordt 
betrokken bij beleidsvorming en gebiedsontwikkeling. Ook voor de aanpak van droogte valt daarom 
variatie te verwachten in de visie van partners op de coördinatie, zoals die plaatsvindt bij de opstelling en 
uitvoering van droogtebeleid. Dhr. van Meurs (2012) geeft aan dat er wel verschillen zitten in het moment 
en de vorm waarin het waterschap bij gebiedsontwikkelingen in de gemeenten wordt betrokken.  

”We hebben daar zelf ook een rol in, we zoeken de gemeenten ook actief op om te kijken wat er in de 
pijplijn zit. De werkwijze is daar eender (Meurs, 2012 pers. communicatie).” 
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De vragen in de enquête gaan hier op in. Geen van de respondenten geeft aan het oneens te zijn met de 
stelling dat het waterbeheer van het waterschap goed op de uitgangspunten van de provincie is 
afgestemd. Enkele respondenten geven wel aan geen inzicht te hebben in deze stelling.  
De stelling over het herstel van de verdroogde TOP-lijstgebieden heeft meer specifiek betrekking op 
droogte. Ook hier zijn respondenten bijna unaniem positief over de invulling die het waterschap hieraan 
geeft. Enkel één natuurbeheerder is het niet eens met de stelling. 
Twee medewerkers van het waterschap vinden de rol van het waterschap in de opstelling van de 
gemeentelijke structuurvisie en in gebiedsontwikkeling nog onvoldoende. De overige partners van het 
waterschap zijn hierover positief. De stelling dat het waterschap haar waterbeheer voldoende afstemt met 
provincies en gemeenten weerspreken drie respondenten, zeven van de twaalf respondenten kunnen 
instemmen met de stelling.  
Respondenten is ook gevraagd hoe ze denken over de rol van het waterschap in planvorming rond 
ruimtelijke ontwikkelingen. De stelling luidde dat het waterschap vaak al in de initiatieffase wordt 
betrokken. Twee derde van de ondervraagden is het hier mee eens. Twee mensen weten het niet en de 
laatste twee zijn het oneens met de stelling.  
Dit is in lijn met de respons op de vraag over afstemming met gemeenten en provincies en de stellingen 
over afstemming in de beleidsprogramma’s voor droogte. Geconcludeerd kan worden dat de meeste van 
de ondervraagde medewerkers en partners van het waterschap positief zijn over de coördinatie met 
andere overheidslagen.  
 
Kennis en leren 
Voor een groot deel is het hedendaagse ‘natural resource management’ gericht op een beperkt aantal 
soorten of functies. Beleid is gebaseerd op optimale uitkomsten voor deze soorten en functies, zonder 
rekening te houden met de dynamiek van het ecosysteem en externe invloeden. Management, gericht op 
controle en stabiliteit, leidt tot instabiel beheer omdat steeds moet worden bijgestuurd. Het doel zou 
daarom niet moeten zijn om gedetailleerde kennis van onderdelen van het systeem te vergaren, maar een 
beter begrip van de dynamiek van het hele systeem. Planners houden zich daarbij meer bezig met het 
mobiliseren, combineren en gebruiken van kennis. Complexe adaptieve systemen zijn daarom beter in 
staat zich aan te passen aan onzekere omstandigheden en te reageren om verandering (Folke et al. 
2005). Pahl-Wostl geeft aan dat een voorwaarde voor leren is dat mensen zich bewust worden van 
wederzijdse afhankelijkheden en hun impact op de omgeving. Voor het waterschap is dit ook het geval en 
daarom worden belanghebbenden actief betrokken in het dagelijks beheer. Bij de ontwikkeling van visie en 
beleid richt het waterschap zich veel meer op andere overheden, de provincies en gemeenten.  

”We hebben een aantal beekherstelprojecten in uitvoer gehad in de buurt van Vaassen, daar heeft 
men voordat het in uitvoering ging de buurt er actief bij betrokken. Men heeft keukentafelgesprekken 
gepland met de mensen, gewoon gevraagd van, heeft u nog wensen? Ja, hoe zou het er beter 
moeten uitzien. Dus we hebben actief gevraagd hoe wij daar straks een beek realiseren die ook past 
bij wat mensen mooi vinden (Meijer, 2012, pers. communicatie).” 

Het instrumentarium van het waterschap varieert in abstractieniveau, termijn en bestuursstijl. In alle 
gevallen kan echter worden geleerd van gebruikers en beheerders en hun gebiedseigen kennis. Dit kan op 
verschillende manieren, bijvoorbeeld door kleinschalige experimenten over langere tijd, of het raadplegen 
van belanghebbenden in de verkennende fase. Het Deltaplan Hoge Zandgronden is een goed voorbeeld 
van de experimentele benadering: pilots worden opgezet en kansrijke initiatieven op steeds grotere schaal 
toegepast (DHV, 2010) Kennis uit het gebied ontleent waterschap Vallei en Veluwe vooral aan de 
buitenmensen, maar ook aan de reacties van en gesprekken met gebruikers en beheerders.  
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”Een boer die een telefoon pakt en een peilbeheerder belt: Zou je de stuw willen opzetten, want de 
boel is aan het uitzakken. Volgens mij wordt er heel veel geïnformeerd met de mensen buiten wat 
verder langs ons heen gaat (Meijer, 2012, pers. communicatie).” 

Ook in de opstelling van de lange termijn visie is er sprake van actief halen en brengen van kennis. Het 
waterschap heeft een startbijeenkomst georganiseerd, waar partners zijn uitgenodigd om hun visie op de 
omgeving en de richting van het lange termijn beleid van het waterschap te geven (Meurs, 2012, pers. 
communicatie). Het waterschap heeft veel direct contact met de omgeving, doordat ze zowel in de 

beleidsontwikkeling als in de uitvoering actief is. De manier 
waarop het GGOR traject wordt vormgegeven biedt gebruikers 
en beheerders in het gebied veel gelegenheid hun kennis te 
delen.  
 
Het merendeel van de ondervraagden geeft aan dat 
planvorming van het waterschap open verloopt. Drie mensen 
geven aan dat dit nog niet voldoende het geval is.  
Gedurende het planproces wordt geleerd van kennis uit het 

gebied, zo oordelen alle 
ondervraagden, met 

uitzondering van vijf mensen die het niet weten. De informatie die het waterschap ontvangt en zelf 
genereert wordt vervolgens ook voldoende gedeeld met partners, gebruikers en beheerders in het gebied. 
Tien respondenten zijn hierover positief.  
 
Er is onder de partners van het waterschap grote eenduidigheid in de positieve beoordeling van de 
dimensie kennis en leren. Ook uit de interviews komt een positief beeld naar voren over het delen en leren 
van kennis. Aangegeven wordt dat de belangstelling voor het droogtebeleid wel sterk verschilt. Wanneer 
beleid belanghebbenden direct raakt, is er grotere betrokkenheid.  
Bij visie en beleid op een hoger abstractieniveau is er minder belangstelling. Partners geven richting het 
waterschap aan dat ze willen meedenken, maar dat ze willen worden overvraagd (Meurs, 2012, pers. 
communicatie).  
 
Flexibiliteit 
Verstoringen, verrassingen en onzekerheid vragen management, dat tot op zekere hoogte ruimte biedt 
voor aanpassing bij nieuwe omstandigheden en informatie. Gunderson (1999) geeft aan dat flexibiliteit een 
belangrijk kenmerk is van adaptief management. Machtsverhoudingen tussen belanghebbenden kunnen 
de flexibiliteit van planvorming in de weg staan. Kleinschalige experimenten en een incrementele 
benadering bieden juist ruimte om tijdens planprocessen te leren.  
 
Flexibiliteit van het waterschapsbeleid heeft enerzijds betrekking op het planproces voor het opstellen van 
het beleid. Tijdens de planvorming moet van de beleidslijn kunnen worden afgeweken, bijvoorbeeld 
doordat nieuwe informatie uit experimenten hiertoe aanleiding geeft. Anderzijds moet vastgesteld beleid 
voldoende ruimte bieden om flexibel om te kunnen gaan met veranderende situaties. Het waterbeheerplan 
heeft een looptijd van vijf jaar. Tijdens deze periode kunnen maatschappelijke ontwikkelingen tot een 
andere visie op het klimaat of goed waterbeheer leiden. In het fysieke systeem kan door verstoring of 
extreme weersomstandigheden een andere situatie ontstaan.  

”De Lange termijn visie werkt over zo’n lange tijdspanne dat je nu niet even kunt aangeven hoe het er 
over dertig jaar uitziet. Dus dan werk je met scenario’s, dat is één. We hebben vier scenario’s, 
diverse thema’s hoe dingen er over een periode uit zullen zien. Het tweede is dynamisch beleid. Op 

Figuur 27: Respons op de stelling: 'De planvorming verloopt open en niet gefragmenteerd'  
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het moment dat wij betere inzichten hebben dan kun je het oude er uit halen en het nieuwe er in. Het 
derde is dat we de oplossingen die we bedenken filteren op werkzaamheid in meerdere scenario’s. 
Niet kiezen voor oplossingen die alleen maar werken in een basic scenario, maar liefst werken in 
meerdere scenario’s of die er voor zorgen dat je systeem flexibel blijft en als je dat doet, toch blijven 
meebewegen (Meurs, 2012, pers. communicatie).” 

Flexibiliteit heeft dus ook betrekking op oplossingen die op de situatie zijn toegesneden, in plaats van 
generieke harde maatregelen die moeilijk kunnen worden teruggedraaid. Dit kan worden vormgegeven 
door ‘distributed control’, niet kiezen voor structurele technische maatregelen op één plek. De 
ondervraagde partners en medewerkers van het waterschap zijn te spreken over de flexibiliteit van het 
waterschapbeleid op het gebied van droogte.  
In grote meerderheid wordt positief geoordeeld over de flexibiliteit van het waterbeheerplan.  
 
Stakeholders is gevraagd naar hun mening over de balans tussen niet-structurele en generieke 
maatregelen en ruimte voor gebiedsgericht beheer zoals flexibel peilbeheer. Op de stelling ‘Het 
waterbeheer wordt steeds meer vormgegeven door op de locatie toegespitste maatregelen, in plaats van 
structurele harde maatregelen’ reageren de respondenten in meerderheid instemmend, maar drie 
personen zijn het oneens.  

Over de flexibiliteit van het waterbeheerplan wordt positief 
geoordeeld. Twee van de ondervraagden vinden dat het 
waterbeheersplan onvoldoende ruimte en flexibiliteit geeft 
gedurende de looptijd. In het interview met het waterschap wordt 
aangegeven dat het waterbeheerplan in de praktijk voldoende 
flexibiliteit biedt om in te spelen op nieuwe informatie of 
veranderende omstandigheden (Meijer, 2012, pers. 
communicatie).  
 

 
C) Hoofdstuk 14 Conclusies 

In dit deel van het onderzoek is antwoord gegeven op de deelvragen 6 en 7.  
 
Deelvraag 6: Hoe beoordelen stakeholders in het droogtebeleid van het waterschap problemen en 
oplossingen en welk toekomstbeeld ligt daaraan ten grondslag? 
Actoren erkennen in hoge mate de veranderingen voor klimaat en ruimte die op landelijk niveau in 
verschillende scenario´s zijn geschetst. Ook de potentiele gevolgen van toenemende droogte worden 
onderkend. Bijna alle ondervraagden geven aan dat zijn of haar organisatie is gericht op het meebewegen 
met natuurlijke processen. Veel van de mensen die zich bezig houden met klimaatadaptatie gaan uit van 
verschuivingen en houden rekening met een marge van onzekerheid. Juist deze onzekerheid zorgt er voor 
dat vraagtekens bij de urgentie van maatregelen worden geplaatst. Dit is één van de redenen dat de 
implementatie van klimaatadaptatiemaatregelen moeizaam verloopt. Een voorbeeld hiervan de 
meervoudig gebruik van water. De kennis en technische mogelijkheden zijn beschikbaar, maar de 
maatregel wordt weinig ingezet.  
 
Deelvraag 7: Hoe kan het waterschap de planvorming en uitvoering inrichten om effectief te kunnen sturen 
op onzekere en veranderende omstandigheden? 

Figuur 28: Respons op de stelling: ‘ Het waterschap biedt ruimte voor gebiedsgericht wat erbeheer, door bijvoorbeeld flexibel 

peilbeheer’  
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Het antwoord op deze vraag luidt: Door een hoge adaptieve capaciteit. Indicatoren voor de adaptiviteit van 
sturing op droogte zijn de interacties met belanghebbenden in het gebied en met andere overheden. Het 
waterschap neemt voortdurend kennis van de knelpunten die zich in het dagelijks beheer voordoen. Deze 
hebben ook direct hun weerslag in het beheer. Het beleid, daarentegen wordt minder snel aangepast, 
maar biedt volgens betrokkenen voldoende beleidsruimte. Het beleid vormt een kader dat vooraf is 
neergelegd voor bepaalde tijd, dat meer zou kunnen ingericht op de preventie van knelpunten door 
droogte. In acute situaties van droogte treden de landelijke en regionale verdringingsreeksen in werking.  
Complex adaptive systems are characterized by self-organization and distributed control. 
 
Toenemende perioden van droogte vragen duurzaam waterbeleid en tegelijkertijd daadkracht op de korte 
termijn. Het waterschap is afhankelijk van tal van partijen, zowel andere bestuurslagen als sectoren, 
grondeigenaren en gebiedsbeheerders. Vanouds weegt de enkelvoudige taak van ‘goed waterbeheer’ op 
tegen de complexiteit van deze positie. Het waterschap heeft echter te maken met groeiende 
verwachtingen, grotere eigen ambities en veranderende externe omstandigheden. Ondanks de grote 
opgave zijn veel partners en medewerkers positief over de manier waarop het waterschap haar 
droogtebeleid gestalte geeft.  
De dimensies waar in het onderzoek op in is gevraagd worden overwegend positief beoordeeld. In 
meerderheid geven belanghebbenden in het droogtebeleid aan dat het waterschap meer over haar 
gebiedsgrenzen zou moeten kijken. Hiermee kan zowel op het gebied van waterkwaliteit als (betere 
afstemming over) de hoeveelheid water winst worden behaald. De afstemming met andere overheden 
wordt gematigd positief beoordeeld. Over kennis en leren zijn belanghebbenden wel positief, alleen wordt 
aangegeven dat er soms onvoldoende openheid bij het waterschap is. Belanghebbenden geven ook aan 
dat nog winst kan worden behaald in de flexibiliteit van inrichtingen en beheer. Flexibel peilbeheer en 
minder structurele inrichtingen helpen in perioden van droogte sneller aanpassingen in het systeem te 
kunnen plegen.  
 
Het waterschap faciliteert in de huidige situatie vooral in de vraag van belanghebbenden en partners. Een 
belangrijke uitdaging voor het waterschap is het faciliteren in de adaptatieopgave van sectoren, namelijk 
het realiseren van een lagere watervraag en efficiënter watergebruik. Deze opgave is gebaseerd op het 
toekomstig wateraanbod. Er zijn kleine veranderingen in het beleidsarrangement nodig om aanpassing 
aan droogte bij andere partijen te faciliteren en ook zelf als waterschap sneller en efficiënter in te kunnen 
spelen op droogte.  
Eén van de dingen die veranderd moet worden is afstemming met andere waterschappen en beheerders 
van rijkswateren. Dit geeft het waterschap een beter inzicht in het wateraanbod voor de komende tijd. Op 
gebiedsniveau kunnen meer niet-structurele inrichtingen worden gemaakt, die gebruikers in staat stelt ook 
zelf flexibeler met het peilbeheer om te gaan. De afstemming met provincies en gemeenten is al goed.  
Belangrijk is dat de toekomstige situatie meegewogen wordt in de ruimtelijke inrichting.  
 
In het laatste deel van dit onderzoek wordt verder besproken of de aanpak van droogte door het 
waterschap kan worden aangemerkt als ‘predict and control regime’ of ‘adaptive and integrated regime’. 
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DEEL D BEVINDINGEN 

Droogte leidt tot toenemend bodemvochttekort en droogval van waterlopen. Als gevolg hiervan zijn 
opbrengstverliezen in land- en tuinbouw, schade aan natuur, beperkingen voor drinkwatervoorziening, 
langere wachttijden voor de scheepvaart, beperkingen voor de inname van koel- en proceswater voor 
industrie en energiesector en toename van waterkwaliteitsproblemen in open en recreatiewater te 
verwachten (Ministerie van Infrastructuur & Milieu, 2012). Op de hoge zandgronden in waterschap Vallei 
en Veluwe hebben dalende grondwaterstanden relatief weinig impact. Hier ligt het grondwater al diep en is 
de aanwezige flora en fauna van bodemvocht en het weinige oppervlaktewater afhankelijk. De 
overgangsgebieden van hoog naar laag worden wel extra kwetsbaar bij toenemende droogte. 
Waterschap Vallei en Veluwe speelt op allerlei manieren in op de bedreigingen voor het functioneren van 
het gebied. Veel van de inspanningen kunnen worden aangemerkt als meebewegen met veranderingen. 
Stakeholders in het droogtebeleid van het waterschap zijn overwegend positief over de manier waarop het 
waterschap inspeelt op droogte, rekening houdend met de onzekerheden van de toekomst.  
Uit beide studies blijkt wel een adaptatieopgave, want er is een gat tussen wat nu gebeurt en wat nodig is 
om klaar te zijn voor droogte. De noodzaak voor aanpassing heeft zowel betrekking op de fysieke 
omgeving als op de manier waarop gestuurd wordt op aanpassing van deze omgeving. 
 
In dit deel van het onderzoek worden de resultaten van knelpunten in het fysieke systeem en het 
sturingsvraagstuk bij elkaar gebracht en wordt gereflecteerd op de gebruikte methoden. Verder worden 
aanbevelingen gedaan ten aanzien van de aanpassing aan toenemende droge situaties. Het proces van 
adaptatie (oranje) wordt in dit deel beschreven: Wát doet het waterschap aan droogte (groen) en hóe doet 
het waterschap dit (blauw). Op basis van conclusies uit de analyse van knelpunten in het fysieke systeem 
en het sturingsvraagstuk wordt ingegaan op de opgave voor aanpassing, waarvoor drogere 
omstandigheden het waterschap stellen.  
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D) Hoofdstuk 15 Discussie en reflectie 

Om de resultaten genuanceerd te kunnen lezen vindt een reflectie op verschillende aspecten van het 
onderzoek plaats. 
 

D.15.1 Gebruik van de theorie 

Het uiteenrafelen van problemen in het fysieke domein en het sturingsdomein biedt een aantal 
interessante inzichten. Tegelijkertijd moeten in de aanpak van droogte alle aspecten bijeen worden 
gebracht. Beoordeling van het probleem en interventie kunnen niet los worden gezien. In de context van 
adaptatie is het wel verhelderend gebleken deze systemen te ontrafelen, om deze weer bijeen te brengen 
en het domein voor oplossingen scherper te kiezen. Een voorbeeld van een fysiek knelpunt met een 
sturingsopgave is bijvoorbeeld: De noodzaak voor aanpassing aan droogte in stedelijk gebied legt kansen 
aan de dag om water ook uit het perspectief van watertekort als structurerend element in 
gebiedsontwikkeling in te brengen.  
 
Enkele begrippen uit de theorie zijn met hun definities gebruikt als theoretische invalshoek. Er is geen 
gebruik gemaakt van een bestaand (empirisch getoetst) causaal model met bijbehorende verklarende 
factoren en relaties. Hierdoor kunnen oorzakelijke verbanden moeilijk worden aangetoond en moet alles 
uitgebreid worden verklaard en onderbouwd in plaats van terug te kunnen verwijzen naar eerder 
aangetoonde verbanden. Toch is de opzet van overkoepelend conceptueel model en verschillende 
benaderingen in de delen B en C van het onderzoek geslaagd. De theorie van Cutter (1996) en Folke 
(2006) voor de analyse van het fysieke systeem en de theorie van Pahl-Wostl (2006) voor de analyse van 
het sturingsvraagstuk bood voldoende houvast. Aan de hand van de conceptualisering van adaptatie door 
Barnett (2001) en Van Nieuwaal, Driessen, Spit, en Termeer (2009) zijn deze ‘werelden’ geïntegreerd en 
met elkaar geconfronteerdm, wat een uitdagend proces is geweest.  
 
Reflecterend op de literatuur van Pahl-Wostl (2006) kan worden gesteld dat de hier voorgestelde mate van 
integraliteit en adaptiviteit om met onzekerheden om te gaan nog ver af staat van de huidige praktijk in 
waterbeheer. Behalve de moeilijk aanpasbare cultuur en fysieke situatie zijn nog een aantal redenen aan 
te geven om niet een dergelijk drastisch regime na te streven als het gaat om droogte. Consistentie en 
zekerheid bieden gebruikers en eigenaren of beheerders van gebieden het vertrouwen in het waterschap 
en vertrouwen te investeren in het gebied. Juist op basis van dit vertrouwen kan het waterschap 
meepraten. Het is dus belangrijk om partijen mee te nemen in de noodzakelijke veranderingen. 
 

D.15.2 Onderzoeksmethoden 

Met het oog op het abstractieniveau was het beter geweest twee kleinere gebieden als case te nemen 
voor het gehele gebied. Op deze wijze kan worden ingegaan op de knelpunten die belanghebbenden in de 
gebieden ervaren of voorzien. De gekozen werkwijze bood wel weer mogelijkheden voor het onderzoeken 
van de interacties tussen partijen als rijk en provincie. Ook past een hoog abstractieniveau juist wel bij een 
lange termijn visie.  
 
Het aantal interviews in het praktijkonderzoek is klein, omdat deze specifiek zijn bedoeld als expert 
reviews en als oriëntatie voor de vragenstelling in de enquête. Het aantal respondenten is klein, ondanks 
dat de enquête is uitgezet onder medewerkers en partners van het waterschap op de hoge zandgronden 
in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Er zijn niet veel betrokken actoren bereid gevonden tot het 
invullen van de vragenlijst, maar de personen die dat wel deden zijn deskundig en betrokken wat betreft 
de aanpak van droogte.  
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D.15.3 Betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de resu ltaten 

De conclusies zijn ontleend aan het holistische beeld uit alle onderzoeksactiviteiten samen. Niet alle 
conclusies vloeien voort uit het praktijkonderzoek, de analyse van secundaire bronnen als 
beleidsdocumenten en wetenschappelijke literatuur ondersteunen de conclusies uit het praktijkonderzoek.  
 
De vier besproken dimensies geven inzicht in hoe sturing van de aanpak van droogte in de huidige praktijk 
wordt vormgegeven. Van belang is echter niet alleen de inhoud van de beleidspraktijk, maar in de 
literatuur komt naar voren dat ook personen met specifieke rollen of kwaliteiten het beleidsproces in 
positieve zin kunnen beïnvloeden. Omstandigheden en actoren zijn nergens gelijk.  

“Leiderschap is een kritieke factor om een systeem voor te bereiden op verandering, vooral voor wat 
betreft het ontdekken van nieuwe manieren om socio-ecologische systemen in te richten (Olsson et 
al, 2006)” 

De rol van planners en beleidsentrepeneurs is niet in de praktijk onderzocht. In de lange termijn visie zal 
deze rol ook niet expliciet tot uitdrukking komen. Het meten van de invloed van deze personen vraagt 
uitgebreid onderzoek. Wel is duidelijk dat hun rol belangrijk voor de aanpak van droogte is, door de 
mobilisatie en inzet van kennis en vaardigheden. Dit geldt vooral wanneer grote veranderingen over 
langere termijn nodig zijn. In het onderzoek is ingegaan op de fysieke knelpunten en het sturingsvraagstuk 
dat daaruit volgt. Minder is ingegaan op de actoren, interacties en arrangementen tussen organisaties.  
 

D) Hoofdstuk 16 Conclusies  

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen van droogte in het fysieke systeem van Vallei en Veluwe en in 
het sturingsvraagstuk. Deze vormen de basis voor de beschouwing van het proces van adaptatie, dat 
betrekking heeft op de spanning en wisselwerking tussen de beide systemen. De belangrijkste knelpunten 
en oplossingsrichtingen worden vervolgens beschreven, waarna aanbevelingen aan het waterschap 
worden gedaan. De centrale vraagstelling van het onderzoek wordt op deze manier beantwoord. 

Op welke wijze kan het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe inspelen op situaties van droogte, die in 
de toekomst in intensiteit en frequentie zullen toenemen? 

D.16.1 Knelpunten in het fysieke systeem 

De belangrijkste conclusies uit het probleemdomein zijn onderstaand opgesomd van specifiek (de 
knelpunten van droogte in sectoren) naar meer algemene conclusies.  
 
De agrarische sector krijgt te maken met opbrengstderving en grotere onzekerheid, door de toenemende 
herhalingstijden van droogte. Agrariërs passen echter hun bedrijfsvoering snel aan, waardoor de in de 
droogtestudie voorgesteld opbrengstderving van 25% tot 35% niet valt te verwachten.  
Deel B laat zien dat de geprojecteerde gevolgen van droogte voor de agrarische sector groot zijn, maar uit 
de interviews blijkt dat bedrijfsvoering snel kan worden aangepast. Adaptatieprocessen op verschillende 
ruimtelijke en tijdschalen werken hier op elkaar in. Het klimaat verandert, het waterschapsbeleid verandert, 
het water- en bodemsysteem verandert en de bedrijfsvoering wordt aangepast.  
 
Een steeds groter deel van de adaptatieopgave moet de agrarische sector invullen met nevenactiviteiten, 
met het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid als katalysator met economische prikkels. 
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Om de opbrengsderving op te vangen is aanpassing van de bedrijfsvoering alleen niet voldoende. Het 
GLB stimuleert de ontwikkeling van nevenactiviteiten door subsidieverlening op basis van 
maatschappelijke waarde toe te kennen.  
 
Veel wordt gedaan om waardevolle natuur te beschermen. Het versterken van de veerkracht en de 
variëteit in gebieden vormen hiervoor belangrijk uitgangspunt.  
De analyse van de knelpunten in het fysieke systeem en de aanpak hiervan laten zien dat veerkracht een 
belangrijk uitgangspunt is. In het gebied wordt droogte bijvoorbeeld aangepakt door water minder snel te 
laten afstromen door een natuurlijke inrichting en minder onderhoud van watergangen.  
 
Antiverdrogingsbeleid vindt plaats in de wetenschap dat dit altijd nodig zal blijven. Herbezinning is nodig 
om te bepalen of functies en natuurtypen op een plaats voort kunnen bestaan. 
Uit interviews en de enquête blijkt dat sommige functies op de verkeerde plaats liggen. Voorbeelden 
hiervan zijn bewoning in klei op veengebieden, agrariërs in overgangsgebieden van zowel hoog naar laag 
als waardevolle natuur naar agrarische cultuurgronden. In overleg met de provincies kan worden besloten 
of en wanneer functies niet langer moeten worden gefaciliteerd in de watervraag.  
 
De vraag naar recreatieve mogelijkheden in stedelijk uitloopgebied wordt steeds groter, terwijl zwemwater 
steeds meer uitvalt. Samen met de risico´s van bosbranden zijn dit onderbelichte problemen bij droogte.  
In de fysieke omgeving zullen problemen rond leefbaarheid in de stad en recreatie tot toenemende 
overlast kunnen leiden, blijkt uit zowel secundaire data als ondervraging. Ook de kans op bosbranden kan 
worden gerekend tot de groeiende knelpunten, waar tot op heden nog geen toereikende adaptatiestrategie 
is ontwikkeld. 
 

Sector Knelpunten in het fysieke systeem Adaptatieopgave sector 
Recreatie Groot: Door een gebrek aan doorspoeling 

en verversing komt waterkwaliteit in gevaar 
Monitoring en communicatie 
verbeteren, verbreding recreatieve 
mogelijkheden 

Landbouw Beperkt: Opbrengstderving door gebrek aan 
bodemvocht en/of te diep grondwater 

Grondverbetering, verhogen van de 
gewasrotatie en andere gewassen 

Natuur Verdroging als gevolg van droogval van 
watergangen en lage grondwaterstanden 

Accepteren van verschuivingen in het 
natuurlijk evenwicht en tegelijkertijd 
behoud van variëteit en waardevolle 
natuur 

Stedelijk gebied Groot bij sterke economische en 
bevolkingsgroei. Inklinking, verzakking, 
verrotting, hitte- en stankoverlast in de stad 

Natuur en water in de stad. 
Communicatie bij dreigend 
watertekort 

Energieproductie 
en industrie 

Klein: In extreme situaties zijn onttrekking 
en lozing van koelwater niet verantwoord 

Technische oplossingen als 
meervoudig gebruik van koelwater 

Drinkwater-
voorziening 

Klein: Grondwatervoorraad in de stuwwallen 
is voldoende groot 

Alternatieve drinkwatervoorziening en 
gebruik beperken door communicatie 

Kans op 
bosbrand 

Groot: Toenemende kans en 
preventiemaatregelen die achterblijven 

Verbeteren waterbeschikbaarheid en 
toegankelijkheid hulpdiensten  

Scheepvaart en 
visserij 

Geen: In het gebied een zeer klein belang Acceptatie in extreme situaties 

Stabiliteit 
waterkeringen 

Klein: Waterkeringen in het gebied zijn 
voldoende op droogte berekend 

Controle en eventueel nat houden 

Figuur 29: Conclusietabel potentiele knelpunten dro ogte in sectoren  
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Steeds meer wordt onderschreven dat water ruimte nodig heeft. Het besef dat ruimtelijke ordening ook 
water nodig heeft moet nog groeien. Water is voorwaarde voor de beleving van de stad, voor een 
kwalitatieve en aantrekkelijke omgeving en voor een leefbare en duurzame omgeving. Ook in de aanpak 
van droogte is de grote uitdaging te zorgen dat dit besef door gaat werken in de planvorming.  
Visies en beleid van verschillende waterschappen laten zien dat waterschappen meer betrokken willen 
worden in de planontwikkeling. Deel B van het onderzoek laat zien dat de problemen als gevolg van 
droogte in de stad zullen toenemen. Dit zal bij gemeenten en planontwikkelaars leiden tot een groeiend 
besef dat ruimtelijke ordening water nodig heeft.  
 
Het waterschap moet nu maatregelen nemen, waarvan de baten pas over enkele jaren of decennia volgen 
en ten goede komt aan andere partijen dan het waterschap. 
In het interview met het waterschap is aangegeven dat één van de grootste moeilijkheden de 
betaalbaarheid van maatregelen is. Het verhalen van kosten voor problemen in de toekomst is moeilijk 
toerekenbaar aan huidige gebruikers, omdat onduidelijk is waardoor problemen ontstaan, hoe deze zich 
ontwikkelen en wie in de toekomst voordeel van maatregelen zal hebben.  
 
De adaptatieopgave ligt grotendeels bij de water vragende sectoren en functies in plaats van bij het 
waterschap. 
Het waterschap moet zowel de huidige watervraag faciliteren als faciliteren in de adaptatieopgave die 
sectoren zelf hebben. Wanneer het waterschap op een bepaald moment aangeeft dat niet kan worden 
voorzien in de watervraag, zal dit een impuls geven voor snellere aanpassing aan de vraagzijde van water. 
 

D.16.2 Sturingsvraagstuk 

Onderstaande conclusies uit deel C, het sturingsvraagstuk voor droogte, van dit onderzoek zijn, net als het 
betreffende deel geordend naar perceptie op het probleem, visie op de aanpak door het waterschap en de 
vier sturingsdimensies. Overige conclusies zijn gebaseerd op een algeheel beeld van het onderzoeksdeel. 
 
Conclusies uit het praktijkonderzoek 
Stakeholders in het droogtebeleid van het waterschap erkennen klimatologische en socio-economische 
veranderingen. Bovendien zien ze de effecten hiervan in de ruimtelijke inrichting en de manier waarop 
beleid wordt vormgegeven als onvermijdelijk. De strategie die hierbij past is het meebewegen met 
natuurlijke processen.  
Uit de enquête blijkt dat problemen rond droogte worden erkend en dat aanpassing nodig is. Het 
merendeel van de ondervraagden vindt dat bij de problematiek van droogte de strategie van meebewegen 
of zelfs accepteren past. De praktijk blijft hier nog bij achter.  
 
Waterschapsbeleid dat betrekking heeft op de aanpak van droogte varieert sterk in karakter en 
schaalniveau, van gebiedsontwikkelstrajecten tot strategische lange termijn visie.  
Het waterschap speelt in op droogte in het waterbeheerplan, in peilbesluiten en GGOR-trajecten. Plannen 
voor een kleiner gebied en kortere duur bevatten de meest concrete maatregelen.  
 
Integraliteit heeft vooral betrekking op het includeren van sectorale belangen en inzichten uit verschillende 
invalshoeken, bijvoorbeeld nat- en droogproblematiek en de relatie tussen lokale en grensoverschrijdende 
effecten. Voor adaptief beleid is het versterken van integraliteit een belangrijke sleutel, die het waterschap 
niet helemaal zelf in handen heeft. Integraliteit moet vooral op gebiedsniveau plaatsvinden. 
Veel belanghebbenden zijn positief over de manier waarop het waterschap waterbeleid probeert in te 
bedden in andere sectorale belangen. Het waterschap is open en toegankelijk. De geïnterviewde experts 
zijn hier meer sceptisch over en vinden het waterbeleid nog gefragmenteerd. Integraliteit is een belangrijke 
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adaptatieopgave. Agrariërs hebben wel inzicht in hun eigen watervraag, maar socio-economische 
ontwikkelingen kunnen leiden tot verschuivingen in het wateraanbod door een andere verdeling. Hierin 
hebben gemeente en provincies beter inzicht.  
   
De coördinatie tussen verschillende bestuurslagen is door de jaren heen geformaliseerd en wettelijk 
vereist. Hierdoor wordt soms niet voorbij het bereik van de wettelijke verplichtingen gekeken.  
Net als milieueffectenstudies wordt water nog vaak gezien als een verplichting, terwijl het veel kansen 
biedt voor een droogtebestendige ruimtelijke inrichting.  
 
De lange termijn visie is een document dat representatief is voor de visie van het waterbeheer en daarom 
voor externe partijen waardevol. Bij de opstelling van hun structuurvisie kunnen gemeenten en provincies 
hier goed bij aankoppelen, gezien de vergelijkbare termijn en abstractieniveau.  
Uit de respons op de enquête blijken belanghebbenden enthousiast over het feit dat het waterschap een 
lange termijn visie opstelt. De meerwaarde voor de structuurvisies komt in de interviews naar voren.  
 
De flexibiliteit van het waterschapsbeleid is hoog. Wanneer een agrariër meer water in zijn gebied wil, kan 
dit direct worden gefaciliteerd, mits dit past binnen de bestaande uitgangspunten. In het andere geval 
wordt dit beleid kritisch tegen het licht gehouden.  
Ook de enquête geeft een positief beeld over de flexibiliteit voor zowel dagelijks beheer als visie en beleid. 
 
Bij gebiedsgericht beleid zijn de mogelijkheden voor inspraak en participatie groot, bij beleid op visieniveau 
is dit minder het geval. Voor alle beleid laat het waterschap zich echter leiden door de praktijkkennis, die 
door de korte lijnen tussen waterschap en beheerders en gebruikers wordt gedeeld.  
Het waterschap heeft veel kennis uit de omgeving door de voortdurende contacten en bottom-up 
benadering. Ondervraagden zijn positief over de manier waarop het waterschap kennis samen brengt en 
operationeel maakt in de planvorming.  
 
Overige conclusies  
De noodzaak van beïnvloeding en aanpassing aan de vraagzijde is groot, want het aanbod van water is 
grotendeels een gegeven. Het waterschap slaagt er goed in kennis uit de omgeving te halen, maar veel 
minder om het handelen van watergebruikers te beïnvloeden.  
De bewustwording van de potentiele schade door droogte moet niet alleen door het waterschap 
plaatsvinden. Deels vraagt dit communicatie, maar alleen geloofwaardig wanneer een pakket van 
samenhangende maatregelen in de omgeving worden genomen.  
 
De koppeling tussen het waterbeheerplan en de lange termijn visie bepaalt de effectiviteit van de lange 
termijn visie en de effectiviteit van het inspelen op droogte.  
In het waterbeheerplan staat de huidige wateropgave centraal, terwijl de lange termijn visie het waterschap 
bij toekomstige opgaven bepaalt. Een mix tussen ‘uitgaan van de toekomstige opgave’ en ‘aankoppelen bij 
nieuwe kennis en respons uit het fysieke systeem’ zijn ingrediënten voor adaptief beleid.  
 
Het waterschap wil water vroegtijdig inbrengen in integraal ruimtelijk beleid. Deze rol is ook een 
voorwaarde om de ambities op het gebied van klimaatadaptatie van de eigen organisatie en in de 
omgeving vorm te geven.  
Het waterschap voert nu alleen ‘goed waterbeheer’ vanuit de taakstelling van andere partijen, zo blijkt uit 
de interviews. Wanneer het waterschap zelf haar beleidsvoering meer adaptief wil maken, is meer ruimte 
nodig in deze taakstelling. Wanneer het waterschap de aanpassingen voor droogte in de omgeving wil 
versnellen, is een rol in het gebiedsontwikkelingsproces nodig.  
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Het onderzoeken van de aanpak van het waterschap voor droogte heeft plaatsgevonden in de vorm van 
enquête, beleidsanalyse en interview. Op basis hiervan is een beeld ontstaan van de adaptiviteit en 
integraliteit aanpak en kan deze worden geplaatst op de lat. De positie van de werkelijke aanpak van het 
waterschap komt goed overeen met de voorstelling zoals deze is gemaakt in het analytisch kader voor 
deel C van dit onderzoek: In de visie van stakeholder moet zou het beleid meer adaptief en integraal 
moeten zijn, maar in werkelijkheid neigt het meer naar de kant van voorspellen en controleren. In de tabel 
onderaan de pagina is deze positiebepaling nader toegelicht.    
 

Het waterschap wil zich aanpassen om klaar te zijn voor toekomstige situaties van droogte. In het 
waterbeheer in het buitengebied slaagt het waterschap hier goed in. De houding van de functies die het in 
gebied aanwezig zijn ten opzichte van veranderingen kan worden aangemerkt als ´weerstand bieden´. 
Ook de provincies, die de taakstelling voor het waterschap grotendeels bepalen, houden op verschillende 
gebieden nog vast aan het huidig gebruik. Tegelijkertijd denken de provincies ook na over de 
aanpassingen die nodig zijn in de regionale ruimtelijke ontwikkeling. 
Het waterschap streeft er naar om meer adaptief en integraal te werken in de planvorming, binnen de 
organisatie en in de samenwerking met andere partijen, maar wordt hierin beperkt door de harde 
taakstelling en de houding van weerstand bieden vanuit de verschillende sectoren.  
 
Onderstaand zijn een aantal aspecten van de organisatie en het bestuur van het waterschap besproken. 
Dit vormt de onderbouwing voor de aangegeven positie van het waterschap in het droogtebeleid.  
 
Karakterisering van het waterschapsregime voor droo gte 

Managementstijl De benadering van het waterschap is gericht op inhoudelijke doelen en veel 
minder op het proces. Gezien de primaire taak van waterbeheer is dit goed te 
verklaren. Wél adaptief en integraal zijn de strategieën van het waterschap ten 
aanzien van de inhoud van waterbeheer: Hierbij is robuustheid een belangrijker 
uitgangspunt dan optimale kosteneffectiviteit.  

Institutionele structuur Het institutionele waterlandschap wordt vaak als hiërarchisch aangemerkt. 
Binnen het waterschap zelf zijn de lijnen kort en is ook tussen afdelingen goede 
horizontale afstemming. Belanghebbenden worden zo goed mogelijk betrokken. 

Sectorale integratie Bij de ontwikkeling van beleid en bij ruimtelijke ontwikkelingen komen alle 
partijen, onder wie de waterbeherende instanties, aan tafel. Dit is vooral 
juridisch geborgd in de procedures. Het waterschap denkt zelf ook bij de 
planontwikkeling vanuit de belangen van andere sectoren. Dit blijkt uit de scope 
van het waterschap, die niet alleen op de gevolgen voor het waterbeheer ligt. 

Schaal van analyse Uit het praktijkonderzoek blijkt dat het waterschap nog stappen kan maken als 
het gaat om het kijken over grenzen. Het blikveld en het management gaan hier 
en daar wel verder dan het eigen beheersgebied, maar dit moet nog meer 
plaatsvinden.  
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Informatiemanagement De visie van het waterschap op het waterbeheer en –beleid is holistisch. De 
manier waarop het waterschap omgaat met water in de omgeving kan niet 
gefragmenteerd worden genoemd en nog steeds verbreedt het waterschap haar 
blik richting andere sectoren. Het gaat niet alleen over het gevraagde water, 
maar ook over productie, grondsoorten, natuurtypen, recreactie en leefbaarheid.  

Infrastructuur De infrastructuur is divers. Op kleine schaal worden flexibele technische 
maatregelen getroffen, terwijl op plaatsen waar zich grote knelpunten in 
waterkwaliteit of –kwantiteit voordoen structurele en kapitaalsintensieve 
maatregelen moeten worden getroffen. De veerkracht van het fysieke systeem 
wordt ook door natuurlijke maatregelen en natuurlijke aanleg versterkt.  

Financiën en risico’s De financiering van de werken en het beheer is op het moment eenzijdig. Dit 
maakt het minder aanpasbaar en robuust. Er zijn geen private partijen die 
bijdragen in de uitvoering van de taken van het waterschap. Belasting, die het 
waterschap zelf heft, vormt de belangrijkste financieringsbron.  

 
D.16.4 Adaptieve capaciteit  

Onderzocht is welke problemen zich voordoen in het fysieke systeem op de lange termijn, maar ook hoe 
partijen hierop inspelen. Op basis daarvan is een beeld ontstaan van de adaptieve capaciteit van het 
sociaal-ecologische systeem. De adaptieve capaciteit wordt bepaald door het vermogen van zowel het 
fysieke als het sociale systeem om zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen. In verschillende 
opzichten slaagt het waterschap hierin goed, in andere is nog winst te behalen.  
 
Verschillende signalen wijzen op een hoge adaptieve capaciteit van het waterschap. Veel 
beleidsprogramma’s anticiperen op toenemende droogte. In de fysieke omgeving vinden ook 
daadwerkelijk aanpassingen plaats, zoals het beter vasthouden van water, het vertragen van de 
beekafvoer en inrichten van inundatie- en retentiegebieden. Op nieuwe informatie, zoals de 
klimaatscenario’s in 2006, wordt ingespeeld. Ook bij gebiedseigen kennis uit het dagelijks beheer wordt 
aangekoppeld, omdat de signalen vanaf de vraagzijde helpen het waterbeheer meer efficiënt en duurzaam 
in te richten. Het waterschap reageert snel op signalen uit de omgeving. Dit is de belangrijkste indicator 
voor een hoge adaptieve capaciteit. Beleid biedt voldoende ruimte of kan voldoende snel worden 
aangepast. Los van de beleidsvoering van het waterschap is water per definitie vloeibaar en stuurbaar, dit 
biedt het waterschap veel mogelijkheden snel aanpassingen in de waterkwantiteit of kwaliteit door te 
voeren. De water vragende functies en natuurtypen zijn daarentegen minder dynamisch: ruimtelijke 
patronen of processen van verdroging ontwikkelen zich over jaren.  
 
In de lange termijn visie moeten een aantal hindernissen worden genomen voor de invulling van 
droogtebeleid. Veel geprojecteerde effecten zijn nu nog niet voelbaar, daarom is er weinig draagvlak voor 
het realiseren van maatregelen. Bij de realisatie zijn de kosten moeilijk af te wentelen op degene die de 
baten ontvangt. Het waterschap weet zich nu voor de opgave gesteld, maar de kosten gaan voor de baten 
uit, die bovendien ten goede komen aan andere partijen. Een ander obstakel is de hoge lokale dynamiek, 
die een hoog abstractieniveau vraagt van de lange termijn visie, om niet achterhaald te raken. Een laatste 
knelpunt is het streven naar integratie, terwijl beleid steeds meer decentraal wordt vormgegeven en 
afdelingen en commerciële instellingen zich meer specialiseren.  
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D.16.5 Concrete knelpunten en oplossingen 

Vanuit de conclusies en de kennis die is ontstaan over de adaptiviteit van het waterschapsregime worden 
een aantal concrete handreikingen gedaan. Deze zijn meer ter uitwerking en concretisering van de 
conclusies, dan dat zij gelden als directe aanbevelingen.  
 
Effectiviteit en haalbaarheid zijn de belangrijkste criteria voor de beoordeling van de oplossingen. De 
effectiviteit is afhankelijk van de definitie van het probleem vanuit het perspectief van het waterschap, 
maar ook van de mate van onzekerheid. ‘Quick win’ en  ‘no regret’ maatregelen hebben lage investeringen 
en zijn daarom minder risicovol. ‘High risk - high reward’ maatregelen vragen echter veel investeringen 
(Meurs, 2012, pers. communicatie). Voor de haalbaarheid geldt ook dat het waterschap aansluiting moet 
zoeken bij bestaande functies. Multifunctionaliteit zorgt niet alleen voor voldoende financiële middelen, 
maar ook voor efficiënter grondgebruik (Roosenboom, 2012, pers. communicatie). 
 
Voor de oplossingen die vallen binnen de strategie ‘accepteren’ moeten verder onderzoek en kleinschalige 
experimenten plaatsvinden. Gebiedsontwikkeling moet worden afgestemd op de waterbeschikbaarheid op 
lange termijn. Water kan meervoudig worden gebruikt. Teelt volgt uit de plek waar het best in de 
voldoende water kan worden voorzien. Aanpassingen in bedrijfsvoering en innovaties van teelten en 
rassen vinden deels vanzelf plaats. Hier kunnen kennis en financiële middelen worden ingezet ter 
ondersteuning.  
 
De mogelijkheden voor watertarieven op basis van de beschikbaarheid kunnen worden verkend. Als deze 
oplossingen dragen bij aan de acceptatie van veranderingen in het wateraanbod.  
Prioriteit ligt bij adaptatiemaatregelen op het gebied van regionale ruimtelijke ontwikkeling, omdat deze 
een lange termijn kennen en een lage adaptieve capaciteit hebben. De inzet van communicatieve 
middelen is belangrijk om de positief van het waterschap in het ‘governance arrangement’ te versterken. 
Partijen, of dit nu gaat om gebruikers, verschillende sectoren of andere bestuurslagen, moeten 
doordrongen raken van de urgentie te handelen vanuit de toekomstige opgave. In enkele gecombineerde 
scenario’s is deze urgentie groot, terwijl op het gebied van droogte nu nog apatisch wordt gereageerd, 
doordat grote droogtes nog weinig voorkomen. 
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D) Hoofdstuk 17 Aanbevelingen 

Onderstaande aanbevelingen zijn ingedeeld naar algemene aanbevelingen, aanbevelingen specifiek voor 
het waterschap Vallei en Veluwe en enkele suggesties voor vervolgonderzoek.  
 

D.17.1 Algemene aanbevelingen 

De onderstaande twee aanbevelingen gelden ook buiten Vallei en Veluwe voor de aanpak van droogte. 
 
Klimaatregel 1: Ga uit van de toekomstige opgave 
In verschillende beleidsprogramma’s wordt ingespeeld op toenemende droogte. Programma’s als de TOP-
lijsten zijn er echter vooral op gericht te beschermen wat er nu is, in plaats van uit te gaan van de behoefte 
in een toekomstige situatie. De lange termijn visie is daarom belangrijk, deze bepaalt het waterschap bij de 
toekomstige situatie en ontleent daaraan de opgaven voor de huidige situatie. Als waterbeheerplannen bij 
deze visie aansluiten ontstaat een sterk raamwerk voor adaptief beleid. Koppelingen met de opgaven die 
uit de huidige situatie of uit nieuwe trendanalyses voortkomen zullen voldoende hun invloed blijven hebben 
in het kortdurende waterbeheerplan. 
 
Klimaatregel 2: Ga uit van de watervraag 
Bij perioden van droogte wordt in de huidige situatie de oplossing vooral gezocht in de verdeling van het 
weinige water. Maatregelen aan de vraagzijde bieden veel meer potentie om de bandbreedte waarbinnen 
het watersysteem kan functioneren te vergroten. ‘Distributed control’ is een van de dingen die kan leiden 
tot een veerkrachtig systeem en lager waterverbruik, in plaats van het maximaal uitnutten van het weinige 
water.  
 

D.17.2 Aanbevelingen aan het waterschap 

Klimaatregel 3: Communiceer knelpunten met betrekki ng tot droogte in gebiedsontwikkeling 
Het waterschap kan water vroegtijdig inbrengen in ruimtelijke planning door de potentiele knelpunten bij 
droogte te communiceren naar ontwikkelaars of gemeenten. Deze knelpunten ontstaan zowel in 
ontwikkelingen in het buitengebied als stedelijke gebiedsontwikkeling. Vragen die hierbij kunnen worden 
gesteld zijn: Blijven bij situaties van extreme droogte functionaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de 
geplande ontwikkeling gewaarborgd binnen de drempelwaarden? 
 
Klimaatregel 4: Accepteer verandering 
Op sommige plaatsen zullen functies en soorten op termijn niet meer voort kunnen bestaan in de huidige 
vorm. Wanneer hierin zekerheid is en het waterschap dit helder communiceert, zullen aanpassingen 
sneller worden getroffen door de partijen die dit aangaat. Drempelwaarden moeten worden verschoven, 
zodat andere partijen hun eigen adaptatiemogelijkheden sneller gaan verkennen. Communicatie naar 
andere partijen is belangrijk, omdat het ook de betrokkenheid en het draagvlak voor het droogtebeleid van 
het waterschap versterkt.  
 

D.17.3 Nader onderzoek 

Klimaatregel 5: Specificeer gevolgen van droogte in stedelijk gebied en in de recreatiesector 
De confrontatie van socio-economische en klimaatscenario’s laat de knelpunten in stedelijk gebied en 
recreatie zien. Potentiele knelpunten in de leefomgevingskwaliteit moeten nader worden onderzocht. Dit 
onderwerp heeft in de afgelopen tijd ook groeiende aandacht van het RIVM en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu gekregen.  
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