Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland
De heer J. Remkes
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Haarlem, 19 juli 2018
Onderwerp: Droogte in Noord-Holland
Geachte heer Remkes,
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale
Staten van Noord-Holland stelt de fractie van D66 vanwege de opmerkelijk lange periode
van droogte de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van NoordHolland.
Inleiding
Het is droog in Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de natuurgebieden. Bijzondere
planten en diersoorten worden hierdoor bedreigd. Dieren als vissen en kikkers lijden onder
de droogte. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gaat achteruit. En er is meer
brandgevaar.
Verdroging van gebieden is niet alleen afhankelijk van neerslag, maar ook van de
hoeveelheid zonnestraling, wind en de luchtvochtigheid. De klimaatverandering heeft ook tot
gevolg dat er meer droogte op treedt.
Tot 2003 was er een landelijke verdrogingskaart om de problematiek waar waterschappen,
provincies en het Rijk te maken hebben, in beeld te brengen. Na die tijd is de benadering per
Provincie anders. Landelijk wordt droogteproblematiek nu weergegeven in de
klimaateffectatlas.nl Daarop is te zien dat de duingebieden zeer gevoelig zijn voor
droogtestress en dat een groot aantal gebieden matig gevoelig zijn voor droogtestress in
Noord-Holland. Grote gebieden van Noord-Holland hebben te maken met een lage
grondwaterstand en bodemdaling is ook een bekend probleem. Het Noorden heeft ook te
maken met neerslagtekort, het westen met meer dan gemiddelde verdamping.
De Provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling om verdroging van natuur te
bestrijden. Deze regeling is gericht op Natura2000 gebieden en heeft een subsidieplafond
van 2,75miljoen euro.
1. Is er momenteel verdroging van natuur in Noord-Holland? Heeft het college een goed
overzicht over deze problematiek, ook buiten Natura2000 gebieden? Zo ja, hoe is deze
vastgelegd en hoe wordt hij gemonitord.
2. Is de huidige subsidieregeling effectief om de effecten van verdroging van Natura2000
gebieden te bestrijden? Wordt de regeling volledig benut door externe partijen? Zou de
regeling uitgebreid moeten worden voor NNN-gebieden?
3. Gemeenten stellen stresstesten op in het kader van klimaatadaptatie. Worden door de
huidige droogte bepaalde gebieden zichtbaar waar droogte als een nieuwe probleem
optreedt? Ondervindt de provincie nu nieuwe knelpunten?
4. Er is een grotere kans op natuurbranden bij droogte. Welke maatregelen worden
daarvoor getroffen. Welke rol speelt de Provincie hierbij? Is er in uw ogen voldoende extra
aandacht voor deze problematiek om de risico’s voor branden zo beperkt mogelijk te
houden?

5. Heeft de huidige droogte effect op de bodemdaling in kwetsbare laaggelegen
veengebieden? Heeft dit extra CO2 uitstoot tot gevolg? Worden daar maatregelen tegen
getroffen?
6. Op zwemwater.nl zijn de meeste van onze zwemlocaties gelukkig nog van goede
kwaliteit. Ondervinden we momenteel nadelen van droogte in onze zwemwatergebieden? Zo
ja, hoe worden deze beperkt en voorkomen? Zijn er extra risico’s? Is er extra monitoring?
Zijn er extra maatregelen?
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