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Geachte heer Kleinlangevelsloo, 

 

   

 
Op 25 augustus 2021 heeft u een mail gestuurd naar het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur 

heeft in zijn vergadering van 26 oktober jl. ons verzocht de brief te beantwoorden. 

In de brief geeft u aan dat er sprake is van rechtsongelijkheid rondom het verstrekken van een 

vergoeding voor het onderhoud van waterbergingen. Daarnaast vraagt u zich af of de werking van de 

waterberging langs de Raalterwetering wordt geëvalueerd. Op 5 oktober jl. heeft u hierover een 

gesprek gehad met de heer Koekkoek en de heer Pereboom, waarin u deze punten nader heeft 

toegelicht.  

In deze brief leest u onze reactie. 

Vergoeding voor het onderhoud van waterbergingen 

Bij uw aankoop van de waterberging op perceel Raalte M2879  in 2017 is besproken dat u voor het 

onderhoud van deze waterberging geen onderhoudsvergoeding krijgt. Dit in tegenstelling tot de 

afgewaardeerde waterberging op perceel Raalte M3131 waarover de afspraken in 2014 zijn gemaakt. 

Reden hiervoor is dat het beleid van het waterschap in 2015 is gewijzigd en dat voor “nieuwe 

waterbergingen” geen onderhoudsvergoedingen worden uitbetaald.  

Omdat de gesprekken met u in 2014 zijn gestart, hebben we uit coulance besloten dat de 

waterberging op perceel Raalte M2879 vanaf heden onder de oude regeling valt. Vanaf heden 

ontvangt u daarom voor de waterberging op perceel Raalte M2879 een onderhoudsvergoeding van     

€ 1.501,00/jaar. De uitbetaling vindt tegelijkertijd plaats met de uitbetaling van de waterberging waar u 

al een vergoeding voor ontvangt. 
 

Evaluatie waterberging 

Wij gaan de werking van de waterberging langs de Raalterwetering evalueren en bekijken welke 

maatregelen eventueel nodig zijn om de berging beter te laten werken. De uitkomsten van deze 

evaluatie hopen we uiterlijk begin volgend jaar te hebben afgerond. Wij zullen daarna opnieuw contact 

met u opnemen. 
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Meer informatie 
Voor vragen over deze brief kunt u tijdens kantooruren bellen met de gebiedsbeheerder de heer 
Koekkoek, bereikbaar op telefoonnummer 06 54928966. 

 

Hoogachtend 

 

het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

de secretaris,                      de dijkgraaf, 

 

   

  

E. de Kruijk  D.S. Schoonman 

   

 

 


