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CC Dagelijks Bestuur WDOD
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CC Gemeente Dalfsen
Dalfsen, 29 april 2022
Betreft: Openstelling Vechtdijk ten westen van Dalfsen
Geacht Bestuur,
In 2017 is door het Algemeen Bestuur van WDOD de Nota Recreatief Medegebruik vastgesteld. De
nota formuleert het principe van passieve openstelling van de eigendommen van het waterschap
voor wandelaars maar zegt oog te hebben voor belangen van natuur en landschap, de overlast voor
agrariërs en de privacy van naastgelegen eigenaren. De nota stelt op blz. 6 dat locaties waar door de
rechtsvoorgangers van WDOD de openstelling is beëindigd, zullen worden getoetst, alvorens wordt
besloten de trajecten afgesloten te houden dan wel opnieuw open te stellen. Zie figuur 1 voor een
overzicht van afgesloten locaties lang de Vechtdijk. Kortom, een genuanceerde nota.

Figuur 1 Afsluitingen van de Vechtdijk ten westen van Dalfsen door de rechtsvoorganger van het WDOD

De uitvoering door het Dagelijks Bestuur is helaas minder genuanceerd. Het DB heeft besloten om de
verbodsborden op de Vechtdijk ten westen van Dalfsen weg te halen, zonder de door de Nota
Recreatief Medegebruik vereiste toetsing.
Het gebied heeft de bestemming natuur en staat alleen extensieve recreatie toe. De korte
openstelling van de dijk in 2012 heeft geleerd dat grootschalige wandelevenementen en
mountainbike-evenementen over de dijk georganiseerd zullen gaan worden. De dijk werd daarom in
overleg tussen gemeente en waterschap, toen vertegenwoordigd door Von Martels en De Jong, weer
afgesloten en een verbodsbord geplaatst. De route zal bij openstelling weer terugkeren op de
wandelknooppunten-apps, zoals tot voor kort al het geval was en zeer druk worden. Door het DB is
niet aangegeven waarom de argumenten voor afsluiting uit 2012 niet meer gelden.
Het DB heeft ook niet aangegeven hoe de overlast door los over de aangrenzende agrarische en
particuliere percelen lopende honden aangepakt gaat worden, wat nu al een groot probleem is. In

verschillende gesprekken heeft het waterschap zelfs aangegeven dat loslopende honden haar
verantwoordelijkheid niet zijn en niet te zullen gaan handhaven. Het waterschap toont zich hiermee
een slechte buurman.
Tenslotte is op geen enkele manier duidelijk gemaakt hoe de privacy van de tegen de dijk
aanwonenden gewaarborgd wordt. Zie figuur 2 voor een overzicht.

Figuur 2 Aanwonenden aan de Vechtdijk ten westen van Dalfsen, wiens privacy nu door verbodsborden wordt beschermd

Tegen de openstelling van de dijk tussen de volkstuintjes in Dalfsen en de stuw Vechterweerd
hebben wij op 4 juni 2022 jl. bezwaar gemaakt bij het DB. Dat bezwaar is niet inhoudelijk behandeld
door de bezwarencommissie en door het DB niet-ontvankelijk verklaard (ongedateerde brief) omdat
het DB het openstellen van de dijk als een privaatrechtelijke rechtshandeling ziet. Wel is de
openstelling uitgesteld tot 2028, maar uitdrukkelijk niet afgesteld.
Omdat het DB zonder de door U vereiste inhoudelijke toetsing haar besluit heeft genomen doen wij
nu een beroep op het Algemeen Bestuur.
Wij verzoeken het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur op te dragen het besluit om de
Vechtdijk in Dalfsen in 2028 open te stellen in te trekken wegens strijd met de door U vastgestelde
beleidsregels uit de Nota Recreatief Medegebruik.
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