
Geacht bestuur, 

Op uw vergadering van 1 november jongstleden hebben de heren Ex en Leenen namens de 
organisatie Buiten Delen nogmaals ingesproken voor de plannen rondom het Water-op-Maat project 
Soestwetering en Breebroeksleiding. In onze brief van 18 oktober hebben wij u een nadere toelichting 
gegeven op de redenen waarom we niet aan hun verzoek, zoals verwoord door de insprekers tijdens 
uw vergadering van 20 september, tegemoet kunnen komen. In de vergadering van 1 november is 
toegezegd dat u nog nadere informatie ontvangt. Met deze brief geven wij hier invulling aan en 
informeren u tevens over de laatste ontwikkelingen.

Tijdens de vergadering van 1 november hebben de heren Ex en Leenen door middel van een kaart 
toelichting gegeven op hun plannen (zie bijlage). Zij hebben aangegeven dat hun verzoek tot wijziging 
het gele tracé betrof. Dit tracé (ook wel ‘de Slenk’ genoemd) is in de nieuwe situatie een zijwatergang 
van de Soestwetering. Op de vraag van dhr. Spijkervet of wij als waterschap in dit gele tracé ook KRW
doelen gaan realiseren, hebben de insprekers geantwoord ‘nee’. Dit is echter niet correct. Helaas 
hebben wij moeten constateren dat na veelvuldig overleg met Buiten Delen dit onvoldoende bekend is 
gebleken bij de insprekers.

Graag verwijzen wij naar het AB voorstel van 29 juni 2021 waarin wij u verzocht hebben tot het 
verlenen van een realisatiekrediet: 
‘Naar aanleiding van de insprekers op het projectplan tijdens uw vergadering op 15 december, hebben
we de mogelijkheden onderzocht om het verzoek van de ene inspreker (aanleggen van een 
natuurvriendelijke oever in een zijwatergang) te combineren met het verzoek van de andere inspreker 
(verplaatsing van een stukje natuurvriendelijke oever). We zijn verheugd te melden dat deze 
aanpassing haalbaar is gebleken met behoud van de gestelde projectdoelen en binnen de reservering
van de meerjarenbegroting. We hebben de verzoeken verwerkt als wijziging in het ontwerp en bestek’.

De insprekers die in uw vergadering van 15 december 2020 hebben verzocht om het realiseren van 
natuurvriendelijke oever in de zijwatergang, waren de insprekers namens Buiten Delen. Op hun eigen 
verzoek, hebben wij een stuk natuurvriendelijke oever voor de KRW verplaatst naar de zijwatergang 
(‘De Slenk’, het gele tracé op bijgevoegde kaart). De voorgestelde wijzigingen van Buiten Delen 
hebben daarmee invloed op het behalen van onze KRW opgave. 
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De projectorganisatie heeft naar aanleiding van het recente inspreekmoment opnieuw met de heren 
Ex en Leenen gesproken. We hebben de KRW opgave ter plaatse nader toegelicht en samen 
vastgesteld dat er weliswaar de nodige correspondentie heeft plaats gevonden, maar dat afspraken 
rondom de KRW doelrealisatie op het terrein van Buiten Delen, onvoldoende zijn vastgelegd. We 
hebben afgesproken dat WDODelta randvoorwaarden en eisen ten aanzien van de doelrealisatie 
KRW die betrekking heeft op de zijwatergang naar, op en van het terrein Buiten Delen schriftelijk 
bevestigt. Met de heren Ex en Leenen zijn we overeengekomen dat we binnen de randvoorwaarden 
die de KRW opgave ons stelt, het beschikbare krediet en de te behalen deadlines ten behoeve van 
subsidieverlening samen zoeken naar kleine aanpassingen die binnen deze randvoorwaarden 
mogelijk zijn. De definitieve afspraken over de realisatie van de KRW opgave op het terrein van Buiten
Delen met de daarvoor benodigde inrichting en beheer, leggen we vast in een overeenkomst. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

E. de Kruijk D.S. Schoonman
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Bijlage: Kaart Buiten Delen zoals getoond tijdens vergadering Algemeen Bestuur


