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Onderwerp: Beantwoording vraag de heer Hut inzake droogte
Vraag 1
Naar aanleiding van de discussie tijdens het info AB afgelopen week zijn de AB leden twee
artikelen toegestuurd waarin de Dijkgraaf een visie onthult over de inzet van
waterbergingsgebieden in perioden van droogte.
Afgesproken is dit onderwerp t.z.t. te agenderen. Door de Dijkgraaf is gezegd dat er vanuit de
technici binnen Noorderzijlvest naar een dergelijke inzet is gekeken en er globale berekeningen /
inschattingen zijn gemaakt als ‘onderbouwing’.
Vraag: kan het AB op de hoogte gebracht worden, dan wel t.z.t. geïnformeerd worden over deze
informatie om de gewenste discussie te kunnen voeren?
Groet,
Henk Hut, VBNE.
Antwoord 1

Tijdens het laatste info-AB heeft de dijkgraaf, mede naar aanleiding van een vraag van
Henk Hoiting, toegezegd dat binnen afzienbare tijd in ons bestuur gesproken gaat worden
over mogelijke scenario's bij het anticiperen en reageren op (zeer) extreme
weersomstandigheden, die op hun beurt het gevolg zijn van klimaatverandering. Dit is
geen formele, maar wel feitelijke toezegging. Niet formeel, omdat het om een info-AB
ging, wel feitelijk omdat klimaatadaptatie voor ons een majeur en actueel thema is.
De gedachte om waterberging zo mogelijk ook als waterbuffer te gebruiken - zij het onder
de eerder genoemde voorwaarden als 'technisch mogelijk, maatschappelijk draagvlak,
bestuurlijke overeenstemming' - zal daar onderdeel van vormen.
Binnen onze ambtelijke dienst zijn (nog) geen berekeningen o.i.d. uitgevoerd. Wel is van
daaruit aangegeven dat, los van de eerder genoemde voorwaarden en aantasting van
natuurwaarden, deze gedachte in principe uitvoerbaar is. Waarmee dus in de verste verte
niet is gezegd dat wij het ook moeten doen. Wel is het van belang om hierover de
discussie niet te schuwen.

Zo af en toe moeten we niet bang zijn om enige lef te tonen, bijvoorbeeld door ook eens
'out of the box' te durven denken.
Wordt vervolgd.

