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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 3 december 2018 

Onderwerp Stand van zaken droogte 

  

 

Geachte voorzitter, 

Ik heb u in mijn brief van 27 september geïnformeerd over de laatste stand van 

zaken met betrekking tot de droogte. Aanleiding was de afschaling van niveau 2 

(feitelijk watertekort) naar niveau 1 (dreigend watertekort). De Landelijke 

Commissie Waterverdeling (LCW) is ook nu nog actief. Bijgevoegd vindt u de 

laatste droogtemonitor met meer informatie over de laatste stand van zaken. 

 

In de droogtesituatie treedt nog geen significante verbetering op. Door neerslag 

van afgelopen dagen en komende dagen in het stroomgebied van de rivieren zal 

de waterstand van de Rijn licht stijgen, maar de hinder voor de scheepvaart in het 

Rijnstroomgebied houdt nog aan. Ingezette maatregelen zoals het extra peilen 

van de diepte van de vaarwegen en het inspecteren van de droogtegevoelige 

waterkeringen worden voortgezet.  

 

Het valt niet uit te sluiten dat de aanhoudende droogte en extreem lage 

waterstanden effecten hebben op de bodem condities en daarmee op de 

standzekerheid van de waterkeringen bij een eventueel optredend hoogwater. De 

LCW adviseert waterkeringbeheerders daarom de dijken extra te inspecteren op 

uitdroging. 

 

De grondwaterstand is onverminderd laag. Dit zal zich pas volledig kunnen 

herstellen na langdurige neerslag. Waar mogelijk wordt water uit het IJsselmeer 

gebruikt om de grondwaterstanden in het oosten van ons land aan te vullen. De 

waterschappen op de hoge gronden houden de waterpeilen zo hoog mogelijk en 

voeren meer water aan uit het hoofdwatersysteem dan normaal voor deze tijd van 

het jaar. 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 


