De waterproblemen in Californie zijn begonnen
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Californië is een Amerikaanse staat die ten dode lijkt opgeschreven.
Ze hebben daar te maken met de ergste droogte in misschien wel duizend jaar en voor het
eerst in de historie van deze staat worden er verplichte maatregelen ingevoerd om water te
besparen.

Voor de achtergronden waarom het zo droog is in Californië en de achterliggende redenen
verwijzen wij naar een eerder artikel.
We weten dat de situatie in Californië voor wat betreft water het komende jaar nijpend gaat
worden. Geen verrassing dat daarbij de situatie voor mensen zonder geld altijd nijpender is dan
voor die met geld.
Zoals we onlangs schreven in een artikel heeft Californië bij gelijkblijvende condities nog
ongeveer genoeg water om het een jaar uit te zingen.
Omdat de droogte in Californië voort duurt en er geen zicht is op of het ooit weer echt zal
gaan regenen, heeft de gouverneur van de staat, Jerry Brown, opdracht gegeven aan inwoners
en non-landbouwbedrijven om hun waterconsumptie met 25 procent terug te dringen.
Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de staat dat er verplichte waterreductie wordt
ingevoerd. Eén groep die niet onder de beperkingen valt zijn de grote landbouwbedrijven die
ongeveer 80 procent van alle water in Californië verbruiken.
Er is dan ook al de nodige kritiek geleverd op Brown dat hij geen beperkingen invoert voor
water dat gebruikt wordt bij industrieën die olie persen en grote landbouwbedrijven die
waterintensieve producten verbouwen zoals amandelen en pistachenoten die grotendeels de
staat verlaten en naar het buitenland worden geëxporteerd.
Wanneer je kijkt naar de weelderige groene voortuinen van de inwoners van de rijke plaatsen in
Californië dan is het moeilijk voor te stellen dat de gehele staat op het punt staat om bruin te
worden.
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