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Voorgesteld wordt:

1. het nemen van maatregelen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van
verdroging, water vasthouden en water toevoegen aan het grondwater door alle
grondeigenaren in het landelijk gebied maximaal te stimuleren;
2. hiervoor binnen de kaders van de begroting 2020 eenmalig 400.000 euro
beschikbaar te stellen.
Inleiding
2020 is het derde jaar op rij waarbij er sprake is van ernstige droogte in het werkgebied
van Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap doet binnen zijn beheertaak al het
mogelijke om water vast te houden en te sparen in het hoofdwatersysteem. Dat is echter
niet voldoende en water vasthouden in de bodem en de haarvaten van het systeem is
noodzakelijk.
“Het water is van ons allemaal en in tijden van schaarste zullen we samen nieuwe
keuzes moeten maken” en “als we het goed en slim aanpakken is er in principe water
genoeg, de kunst is het op de goede plek te krijgen en te houden”. Dat vraagt om
nieuwe afspraken en kost tijd, maar het is wel absoluut noodzakelijk.
Wij willen op korte termijn grondeigenaren extra stimuleren om water vast te houden en
te sparen. Daarom gaan we met de betreffende partijen in gesprek om nieuwe afspraken
te maken hoe we met het schaarse water om kunnen gaan. Alle ideeën zijn welkom. Ook
wordt geld gebundeld en extra middelen beschikbaar gesteld.
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Procedureel
In de werksessie bestuursagenda bodem en droogte van het algemeen bestuur en in de
commissie FBA is aan het college gevraagd om proactief te handelen en concrete acties
te nemen. Het college heeft afgelopen maandag hier intensief over gesproken en
unaniem besloten u dit voorstel voor te leggen. We wijken daarmee af van de normale
procedure maar maken gebruik van artikel 36 van ons Reglement van Orde waarbij 48
uur voor vergadering minimaal 3 AB-leden een voorstel bij de dijkgraaf kunnen indienen.
De AB-leden, vertegenwoordigd in het college maken gebruik van deze mogelijkheid en
leggen hun initiatiefvoorstel op deze wijze aan u voor en hechten zeer aan uw
goedkeurend besluit.
Beoogd effect
Het college wil het moment benutten om op korte termijn maatregelen te treffen die
vooral op de middellange termijn effect hebben op het aanvullen en sparen van
(grond)water en die passen binnen de lang termijn strategie van ons waterschap.
Het waterschap nodigt iedere grondeigenaar uit om een bijdrage te leveren aan het
vasthouden en sparen van regen- en oppervlaktewater.
Financiën
De in te zetten middelen worden voor een deel gedekt uit bestaande middelen zoals in
onze begroting opgenomen onder Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, Zoetwater
Oost Nederland en de subsidieregeling landelijk gebied maar ook een extra toevoeging
uit incidentele meevallers binnen de begroting 2020. Er worden geen middelen buiten de
financiële kaders van de begroting gevraagd. In de burap wordt de dekking meer in
detail beschreven. Totaal wordt 400.000 euro beschikbaar gesteld, is het voorstel.
Vervolg
Na positief besluit zal het college met de organisatie het voorstel uitwerken tot een snel
en eenvoudig te realiseren plan waarbij nadrukkelijk de uitnodiging naar alle
grondeigenaren gaat om voorstellen in te dienen. Het plan zal ook op deze wijze worden
gecommuniceerd.
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