
Bijlage 4

Reactienota op zienswijzen n.a.v. ontwerp projectplan Wateraanvoerplan Vechterweerd Noord, Dalfsen
Om privacy redenen zijn de indieners aangeduid met nummers. De verklaring van de nummers staat voor het bestuur in een vertrouwelijke 
bijlage. concept 1e 

Nr. Zienswijze Reactie dagelijks bestuur Aanpassing projectplan?
1 Indieners zijn het niet eens met 

dit ontwerp.
Op 2 december 2022 zijn er 
plannen bekendgemaakt voor 
het Wateraanvoerplan 
Vechterweerd Noord.
Het wateraanvoerplan 
Vechterweerd Noord heeft als 
gevolg dat er een teeltvrijzone in
ons land komt te liggen. Dit 
geeft beperkingen voor het 
gebruik van de betreffende 
grond.
Hierdoor ontstaat financiële 
schade door o.a. 
opbrengstderving en kleinere 
bemestingsruimte.
Deze schade dient helemaal en 
op structurele basis te worden 
vergoed.
Wij verzoeken u om deze 
zienswijze gegrond te verklaren 
en het projectplan Waterwet 
(wateraanvoerplan 
Vechterweerd Noord) niet op 
deze manier vast te stellen.

Het zevende actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (hierna: 7e AP) heeft 
inderdaad gevolgen voor de 
teeltvrije zone. Het waterschap 
heeft begrip voor de moeite die 
agrariërs hiermee kunnen hebben. 
Tegelijk heeft het waterschap te 
maken met de noodzaak om de in 
het projectplan genoemde 
maatregelen te treffen. Het 7e AP 
staat los van het projectplan.

Wie als gevolg van het besluit tot 
vaststelling van het projectplan 
schade lijdt of zal lijden, die 
redelijkerwijs niet of niet geheel te 
zijnen laste behoort te blijven en ten
aanzien waarvan de vergoeding niet 
of niet voldoende anderszins is 
verzekerd, kan op grond van artikel 
7.14 van de Waterwet een verzoek 
om schadevergoeding indienen. Zie 
voor de wijze van indiening van zo’n
verzoek en voor de procedure de 
Nadeelcompensatieverordening 
Waterschap Drents Overijsselse 
Delta 2019.

Geen aanleiding tot aanpassing van 
het projectplan.

Datum aanmaak reactienota 13-01-2023
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Nr. Zienswijze Reactie dagelijks bestuur Aanpassing projectplan?
2 Indieners zijn het niet eens met 

dit ontwerp.
Op 2 december 2022 zijn er 
plannen bekendgemaakt voor 
het Wateraanvoerplan 
Vechterweerd Noord.
Het wateraanvoerplan 
Vechterweerd Noord heeft als 
gevolg dat er een teeltvrijzone in
ons land komt te liggen. Dit 
geeft beperkingen voor het 
gebruik van de betreffende 
grond.
Hierdoor ontstaat financiële 
schade door o.a. 
opbrengstderving en kleinere 
bemestingsruimte.
Deze schade dient helemaal en 
op structurele basis te worden 
vergoed.
Wij verzoeken u om deze 
zienswijze gegrond te verklaren 
en het projectplan Waterwet 
(wateraanvoerplan 
Vechterweerd Noord) niet op 
deze manier vast te stellen.

Het zevende actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (hierna: 7e AP) heeft 
inderdaad gevolgen voor de 
teeltvrije zone. Het waterschap 
heeft begrip voor de moeite die 
agrariërs hiermee kunnen hebben. 
Tegelijk heeft het waterschap te 
maken met de noodzaak om de in 
het projectplan genoemde 
maatregelen te treffen. Het 7e AP 
staat los van het projectplan.

Wie als gevolg van het besluit tot 
vaststelling van het projectplan 
schade lijdt of zal lijden, die 
redelijkerwijs niet of niet geheel te 
zijnen laste behoort te blijven en ten
aanzien waarvan de vergoeding niet 
of niet voldoende anderszins is 
verzekerd, kan op grond van artikel 
7.14 van de Waterwet een verzoek 
om schadevergoeding indienen. Zie 
voor de wijze van indiening van zo’n
verzoek en voor de procedure de 
Nadeelcompensatieverordening 
Waterschap Drents Overijsselse 
Delta 2019.

Geen aanleiding tot aanpassing van 
het projectplan.

Datum aanmaak reactienota 13-01-2023


