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Ruimte voor de Vecht

Geacht bestuur,
De huidige programmaperiode van ‘Ruimte voor de Vecht’ eindigt per 31 december 2018. Sinds de
start van het programma zijn veel fysieke maatregelen uitgevoerd in het kader van waterkwaliteit,
waterveiligheid en natuur (KRW). Daarnaast is er gewerkt aan het beter beleefbaar maken van de
maatregelen en stimulering van recreatie en economische ontwikkeling van het gebied.
De 13 gebiedspartijen die samenwerken binnen ‘Ruimte voor de Vecht’ hebben besloten door te willen
gaan met de samenwerking. Ook ons waterschap neemt deel aan de voortzetting van Ruimte voor de
Vecht. Op 6 februari 2018 is het DB akkoord gegaan met voortzetting voor 1 jaar en dan evalueren
van het Programma Ruimte voor de Vecht. Afhankelijk van het resultaat zal besloten worden over
voorzetting van de samenwerking voor het volgende jaar. Het waterschap draagt in totaal 0,5 fte bij in
menskracht en ca. € 17.000,- aan het activiteiten budget (o.a. educatie en communicatie). Deze
kosten worden betaald vanuit uit de daarvoor beschikbare post in de exploitatiebegroting 2019.
Het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) uit de lopende periode blijft bestaan binnen de
netwerkorganisatie. De voorzittersrol van het bestuurlijk overleg, die nu nog bij de provincie Overijssel
ligt, zal na de verkiezingen in 2019 worden overgedragen aan één van de gebiedspartners.
Van de zes doelen in het programma zijn waterveiligheid (HWBP) en Biodiversiteit (KRW) voor het
waterschap het meest van belang. Voor projecten die voorkomen uit de samenwerking wordt een
financiële bijdrage gevormd door vastgesteld beleid (zoals KRW, HWBP, Monitoring, B&O, ZON,
DAW).
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