
 
 
 
 
 
 
 

 
Geacht bestuur,  
 
 

 

Aan het algemeen bestuur   bezoekadres  Dokter Van Deenweg 186  
  postadres  Postbus 60 
    8000 AB  Zwolle 
  telefoon  088 - 233 12 00 
  internet  wdodelta.nl 
  bank  Nederlandse Waterschapsbank Den Haag 
    IBAN NL66NWAB0636756882 
    BIC NWABNL2G 
  KvK  6420 8338 

         
datum  3 november 2020  ons kenmerk  Z/18/16577/149717 behandeld door  Bert Kamerman  

   portefeuillehouder   B. Breunissen e-mail  bertkamerman@wdodelta.nl 
onderwerp  Ondertekening samenwerkingsovereenkomst ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’  

In september 2018 hebben wij u geïnformeerd over de voorzetting van de samenwerking binnen 
Ruimte voor de Vecht 2019-2022, die is bekrachtigd middels de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst op 27 september 2018. Afgelopen voorjaar hebben wij u geïnformeerd 
dat het waterschap samen met de gebiedspartners het ‘Masterplan Ruimte voor de Vecht’ heeft 
Vastgesteld.  
 
Om de doelen van het Masterplan te halen worden de komende jaren diverse projecten uitgevoerd. 
Ook het waterschap zal een aantal integrale projecten onder de vlag van Ruimte voor de Vecht gaan 
uitvoeren, waarmee we o.a. KRW-maatregelen gaan realiseren. Voor de eerste projecten zijn de 
voorbereidingen gestart. 
 
De samenwerkende partners Ruimte voor de Vecht hebben in de deelname aan de ‘Regio deal 
Zwolle’ een kans gezien een deel van de kosten voor in totaal 23 projecten gesubsidieerd te krijgen. 
Alle 23 projecten zijn als één project bij de Regio Zwolle ingediend onder de naam ‘Brede Welvaart in 
het Vechtdal’. 
 
Vanuit de Regiodeal Zwolle is Rijkssubsidie beschikbaar gekomen voor dit project, een ander deel van 
de subsidie wordt door de provincie Overijssel beschikbaar gesteld. WDODelta voert binnen de 
samenwerking drie integrale projecten in het kader van de verbetering van de Biodiversiteit, de 
maatregelen dragen ook bij aan het behalen van onze KRW-doelen voor het waterlichaam De Vecht. 
De projecten gaan in de loop 2021 richting uitvoering, de verwachting is dat de projecten eind 2022 
gereed zijn. Projecten worden t.z.t. ter goedkeuring aan u voorgelegd. 
 
Voor de aanvraag bij de Regiodeal Zwolle is het noodzakelijk dat de samenwerking tussen de 16 
partners middels een overeenkomst wordt. Deze overeenkomst wordt naar verwachting eind 
november ondertekend. Voor het waterschap verzorgd de heer B. Breunissen de ondertekening. 
 
Het dagelijks bestuur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 
de secretaris de dijkgraaf 
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E. de Kruijk   D.S. Schoonman  
 
 


