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onderwerp  Aanvraag krediet Voorbereiding Water op Maat projecten 2018  

Via deze weg informeren we u over ons besluit over het voorbereidingskrediet Water-op-maat 
(WOM)projecten. 
 
In onze vergadering van 9 januari 2018 hebben wij een krediet verstrekt van € 1.400.000,- voor de 
voorbereiding van WOM projecten in 2018. De betreffende projecten treft u aan in de bijlage bij deze 
brief. 
Met dit krediet wordt de realisatie van deze projecten gedegen voorbereid. De betreffende projecten 
treft u aan in de bijlage. Voor de realisatie van deze projecten zal separaat krediet worden 
aangevraagd. Het WOM programma werkt aan het voldoen aan de KRW verplichting en de 
resterende NBW verplichting. Beiden moeten eind 2027 gerealiseerd zijn. 
 
In de meerjarenbegroting is een post opgenomen voor projecten waarvan de planuitwerking start in 
2018. Het combineren van deze planuitwerkingen in één krediet geeft flexibiliteit, waardoor de 
voorbereiding effectiever en efficiënter uitgevoerd kan worden. Er zal ook op programmaniveau 
uitwisseling van projecten kunnen plaatsvinden om de continuïteit van de doelrealisatie te borgen. Het 
krediet zal niet overschreden worden als gevolg van uitwisseling. Middels de bestuursrapportages 
wordt u hiervan op de hoogte gehouden worden. 
 
In een Deltabijeenkomst in de eerste helft van 2018 wordt u nader geïnformeerd over de aanpak en 
voortgang van deze projecten.  
 
 
Het dagelijks bestuur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
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Projectoverzicht voorbereiding WOM 
Project Doelrealisatie (maatregelen) 2018 2019 2020 Totaal 
Stouwe 1 vispassage, 3 km herinrichting KRW 

€ 660.000,00 € 590.000,00 € 150.000,00 €   1.400.000,00 

Nieuwe Wetering (bovenloop) 2 vispassages, 6 km herinrichting KRW 
Vecht, Varsen  KRW (nog nader te bepalen) 
Onstening ten zuiden A28 Max 2 km herinrichting KRW 
Buitenpolder achter Kuinre NBW (255 ha knelpunt) 
Grensleiding NBW (40 ha knelpunt) 

Afkoppelen landbouw Boerveensche plassen en oplossen knelpunt 
Beijering Wold Aa  NBW (nog nader te bepalen), GGOR 

Knelpunt WB21 - GGOR landbouw – Domeinweg en Ruiner AA NBW (8 ha knelpunt), GGOR 
Spoortippe-Punthorst (l.i. Staphorst-Reestdal) GGOR, Beheerstechnische maatregelen 
Vledders en Leijerhooilanden  GGOR, Beheerstechnische maatregelen 
GGOR-bovenloop Reest GGOR 

Wateraanvoer Vechterweerd Noord, fase 1 Wateraanvoer ter compensatie 
drinkwaterwinning 

Maatregelen n.a.v. Peilbesluit Kampereiland Mandjeswaard Pieper en 
Zuiderzeepolder / Haerst-Genne, Kruimels, Haatland, Broeken, Maten 
en Dronten 

Peilbesluit 

 


