Zuid Nederland investeert 200 miljoen in een duurzame
zoetwatervoorziening
’s-Hertogenbosch, 20 december 2021 - Tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg
Maas op 16 december 2021 ondertekenden 25 regionale partners de
bestuursovereenkomst voor de tweede fase Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ).
Met het ondertekenen van deze bijeenkomst spreken de partijen in de Regio Zuid
af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te gaan investeren in maatregelen om
beter weerbaar te worden tegen watertekort.
Het nationale Deltaprogramma reserveert 50 miljoen euro vanuit het Deltafonds voor deze aanpak.
De provincies Brabant en Limburg, de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas en
Limburg gemeenten en een breed scala aan andere organisaties binnen de regio leggen in totaal 150
miljoen euro in.
De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase (2016-2021), waar voor 116 miljoen euro door de
regionale partners is geïnvesteerd in maatregelen. De investering ging toen vooral om het verminderen
van de ontwatering, hemelwater beter vasthouden in bodem sloten en beken, waterbesparing,
beekherstel en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Deze investering is succesvol gebleken. Om
onze zandgronden echter volledig weerbaar te maken tegen watertekorten is meer inzet nodig en
daarom is een tweede fase van het Deltaplan Hoge Zandgronden nodig.
Kwetsbaarheid zandgronden
De beschikbaarheid van voldoende water staat enorm onder druk. Dat werd duidelijk zichtbaar in de
drie opeenvolgende extreem droge zomers van 2018, 2019 en 2020. De hogere zandgronden zijn
extra kwetsbaar doordat ze sterk afhankelijk zijn van hemelwater en nauwelijks water kunnen
aanvoeren uit de grote rivieren.
Met het Deltaplan Hoge Zandgronden komen twee provincies (Noord-Brabant en Limburg), vier
waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, ZLTO en LLTB, natuurorganisaties, landgoedeigenaren,
drinkwatermaatschappijen en bedrijfsleven in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is
voorbereid op weersextremen en waarin ook watertekorten worden voorkomen.
Gedeputeerde Hagar Roijackers over de investering: “Voldoende zoetwater is essentieel voor
drinkwater, natuur, landbouw maar ook industrie. De afgelopen jaren zijn we steeds meer het belang
gaan inzien van water koesteren en vasthouden in plaats van zo snel mogelijk afvoeren. Zeker in het
licht van de klimaatverandering, met langdurige perioden van droogte is dit een meer dan urgente
opgave.”
Het Deltaplan Zoetwater (onderdeel van het nationale Deltaprogramma) heeft als doel dat Nederland
in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekorten. De Hoge Zandgronden Zuid is een van de
zoetwaterregio’s die hieraan werkt en beslaat ca. 80% van Noord-Brabant en het volledige
grondgebied van de provincie Limburg.

