
In uw vergadering van 18 mei hebben wij u geïnformeerd over het ‘plan van doorpakken NOVI-gebied 
Regio Zwolle’ met een Informatienota voor de Raden en Staten binnen Regio Zwolle en de 
waterschappen. Naar aanleiding van de informatienota is in uw vergadering de vraag gesteld hoe de 
vertegenwoordiging en de kostenverdeling is geregeld. Met deze brief beantwoorden wij de gestelde 
vragen. We willen u vooraf goed informeren waarom en hoe we betrokken zijn. Het NOVI-gebied 
betreft immers een complex, langjarig traject waar wij als waterschap belang bij hebben en daarom 
volop aan deelnemen. 

De NOVI-status is op 20 mei in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toegekend. Daarmee is het doel van het plan van 
doorpakken bereikt: de NOVI-status verwerven om zo met Rijk en regio de langjarige samenwerking 
op te starten en te werken aan een klimaatbestendige groeiregio Zwolle. Het waterschap neemt als 
partner in deze samenwerking deel, net als Regio Zwolle, gemeente Zwolle, provincie Overijssel, het 
ministerie van BZK en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wij verwachten met de samenwerking in het NOVI-gebied te werken aan onze strategische doelen uit 
de watervisie: een klimaatbestendige en betaalbare omgang met water op lange termijn. Zoals in de 
watervisie is aangegeven, is dit een doel wat we alleen door samenwerking kunnen realiseren. In het 
NOVI-gebied werken we ‘aan de voorkant’ samen, met als doel in de toekomst voordeel te halen uit 
de samenwerking.  Als waterschap sturen we zo mee en brengen we onze expertise in. 

WDODelta is op alle niveaus betrokken bij het NOVI-gebied. Het dagelijks bestuurslid Hans Wijnen 
vertegenwoordigt de waterschappen die actief zijn in Regio Zwolle in de stuurgroep. Dit zijn de 
waterschappen Zuiderzeeland, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en natuurlijk WDODelta. Op 
directeurenniveau neemt David van Raalten deel aan het managementoverleg. Ambtelijk nemen we 
deel aan het ‘NOVI-team’, de samenwerkingsorganisatie die uitvoering geeft aan het NOVI-gebied 
Regio Zwolle.   

In het plan van doorpakken is een eerste kostenplaatje geschetst voor de komende 2 jaar. De totale 
kosten voor die 2 jaar bedragen € 700.000. Het Rijk en de regionale partners delen de kosten. Daarbij 
neemt het Rijk grotendeels de kosten voor dit jaar voor haar rekening. Dit bedrag wordt aangewend 
voor procesmanagement, communicatie, het opstellen van een visie op de klimaatbestendige 
ontwikkeling van Regio Zwolle, het opstellen van een gebiedsbiografie en het ondersteunen van 
lopende programma’s en projecten op vlak van klimaatadaptatie. De bijdrage van WDODelta is gelijk 
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aan die van gemeente Zwolle en provincie Overijssel. De bijdrage over 2021 bedraagt € 17.000 en in 
2022 € 83.000. De bijdrage voor het jaar 2022 is in de begrotingsbrief meegenomen in het financiële 
kader. Elke partij draagt daarnaast bij door het ter beschikking stellen van medewerkers. 

Op dit moment werken we het plan van doorpakken uit tot een werkplan met concrete activiteiten en 
bedragen. Ook de governance zal verder worden uitgewerkt. Dit vraagt de nodige aandacht bij deze 
complexe samenwerking.

Wij zullen ervoor zorgen dat u alle relevante informatie krijgt over het NOVI-gebied. Zo wordt na de 
zomer een webinar voor raden, staten en algemeen besturen waterschappen over het NOVI-gebied 
georganiseerd. Dat geldt ook voor het tweede traject binnen Regio Zwolle waar WDODelta actief aan 
deelneemt, de ‘verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle & het MIRT bereikbaarheidsonderzoek Zwolle’. 
Hiervoor wordt eind juni een webinar georganiseerd om u mee te nemen in de ontwikkelingen van dit 
traject. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Tot slot, in oktober organiseren wij een Deltabijeenkomst waarbij we dieper op deze onderwerpen in 
gaan en het gesprek hierover kunnen voeren.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf 
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