
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geacht bestuur,  

 

 

Aan het algemeen bestuur   bezoekadres  Dokter Van Deenweg 186  
  postadres  Postbus 60 
    8000 AB  Zwolle 
  telefoon  088 - 233 12 00 

  internet  wdodelta.nl 

  bank  Nederlandse Waterschapsbank Den Haag 
    IBAN NL66NWAB0636756882 

    BIC NWABNL2G 

  KvK  6420 8338 

         

datum  18 oktober 2022 ons kenmerk  Z/22/050163-208247  behandeld door  Hanna Weerd  

   portefeuillehouder  H.J. Pereboom  e-mail 
 HannadeWeerd@wdodelta.nl 

onderwerp  Brief AB aangaande insprekers Soestwetering bovenloop 

Naar aanleiding van de insprekers tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 20 september 

2022, heeft u ons verzocht een nadere toelichting te geven op de redenen waarom we niet aan hun 

verzoek tegemoet kunnen komen.  

 

De insprekers verzoeken enkele aanpassingen door te voeren in het ontwerp. Het betreft 

aanpassingen ten aanzien van de voorgenomen ligging van de hoofdwatergang als ook aanpassingen 

aan een te realiseren ondiepe zijwatergang (slenk) op gronden van de insprekers. Het huidige 

ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de insprekers naar aanleiding van hun eerdere inspraak 

tijdens uw vergadering op 15 december 2020 en uw besluit om met hun verzoek aan de slag te gaan. 

Dit is gelukt en heeft geleid tot het huidige ontwerp.  

Naar aanleiding van de droogte van afgelopen zomer zijn de insprekers tot nieuwe inzichten gekomen 

en verzoeken nu om het ontwerp nogmaals aan te passen.  

 

Om meerdere redenen kunnen wij niet aan dit verzoek tegemoet komen: 

1. Met de gewenste aanpassingen in zowel de hoofdwatergang als in de slenk kunnen wij het 

beoogde KRW doeltype niet halen. Hiervoor zijn specifieke condities ten aanzien 

doorstroming en beschaduwing nodig. Deze condities zijn met de gevraagde aanpassingen, 

zoals verondieping en verplaatsing watergang, niet te realiseren.  

2. De aanpassingen vragen een wijziging op het reeds door u vastgestelde projectplan 

Waterwet. Het aanpassen en opnieuw ter inzage leggen van dit plan kost tijd en geld. Met dit 

project hebben wij subsidie toegekend gekregen. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden 

uiterlijk einde 2023 zijn uitgevoerd. Met de huidige planning is er onvoldoende buffer om een 

dergelijke uitloop nog op te vangen. 

3. Het aanpassen van het ontwerp, dat reeds middels een bestek is aanbesteed aan een 

uitvoerder, kost altijd inzet en tijd van onze medewerkers. Een kostenneutrale aanpassing is 

dan ook niet mogelijk. Gegeven de reeds opgelopen kosten waarvoor extra krediet bij u is 

aangevraagd, vinden wij het niet passend deze extra kosten te maken.  

 

We hopen u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

 de secretaris de dijkgraaf 

E. de Kruijk D.S. Schoonman 


