
Zwolle, <DATUM> 2019

WDODelta neemt meer stedelijk water in beheer 

Op 29 januari a.s. vergadert het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
(WDODelta) over stedelijk water. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om met alle gemeenten 
afspraken te maken over de overdracht van beheer en onderhoud van het water in stedelijk 
gebied, waar dat nog niet is gebeurd.

Dit betekent dat het waterschap na overname sloten en vijvers frequent gaat onderhouden. En ook eens 
per zoveel jaar als het nodig is, het water baggert. Ook maakt het waterschap afspraken met de 
gemeenten over het opruimen van zwerfafval.

Bestaande afspraken 
In een groot aantal gemeenten heeft het waterschap door de inwerkingtreding van de Waterwet in de 
afgelopen jaren al afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk 
water. Het voorstel dat het Algemeen Bestuur bespreekt is om dit proces verder door te zetten en te 
komen tot afspraken met alle gemeenten. Eerder kwam er kritiek van gemeenten waarmee al eerder 
afspraken waren gemaakt. Zij zijn bang dat het waterschap op eerder gemaakte afspraken terugkomt.  
Dit is in het voorstel van het Dagelijks bestuur echter niet het geval; de voorkeursvariant respecteert 
gemaakte afspraken. Als het Algemeen Bestuur instemt met het voorstel zal het waterschap de 
gemeenten afzonderlijk uitnodigen om in gesprek te gaan. De focus zal daarbij de komende jaren liggen 
bij de gemeenten in het noordelijk deel van het waterschapsgebied waar nog overdrachten moeten 
plaatsvinden.

************************* einde persbericht *************************

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herald van Gerner, communicatieadviseur 
Waterschap Drents Overijsselse Delta, 088 233 17 04 of 06 55 34 80 43, heraldvangerner@wdodelta.nl

Feiten, cijfers en foto’s op www.wdodelta.nl/pers
Informatie over ons waterschap inclusief foto’s, factsheets en contactgegevens van de andere 
woordvoerders kunt u vinden op onze website www.wdodelta.nl/pers 
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