
 
 

Agenda Delta bijeenkomst AB 
Datum 26-09-2018 

Tijd 13:00 - 17:15 

Locatie Hotel/restaurant de Klomp, Vilsterseweg 10, 7734 PD te Vilsteren 

Voorzitter Herman Dijk 

Omschrijving U wordt uitgenodigd voor de Deltabijeenkomst over KRW en WOM projecten, 
met aansluitend een excursie. 

Vanwege de excursie wordt de Deltabijeenkomst gehouden op een externe 
locatie. De excursie gaat deels over onverhard terrein: u wordt verzocht om 
kleding en schoeisel af te stemmen op de weersomstandigheden. 

De eerder aangekondigde presentatie over de veldproef 
muskusrattenbestrijding is vervallen omdat de Unie hierover 's avonds een 
bijeenkomst in het waterschapshuis organiseert (zie de uitnodiging onder 
'Waterschap in verbinding met ..'). 

 

  

1 
13:00 

Inloop met koffie/thee 

2 
13:30 

Opening 

3 
13:35 

Midterm review KRW en voorbereiding derde planperiode 

In de brief van het dagelijks bestuur van 26 februari jl. bent u geïnformeerd 
over de stand van zaken van de KRW. Zoals aangekondigd d in die brief staat 
het onderwerp nu op de agenda van deze Deltabijeenkomst.  Bert Moonen en 
Petra Schep zullen u bijpraten over het proces van voorbereiding van de derde 
planperiode en over de resultaten van de aanpak tot dusver. 
 

4 
14:15 

Stand van zaken (voorbereiding) WOM-projecten 

In de Deltabijeenkomst van 7 november 2017 is een presentatie gegeven over 
het investeringsprogramma voor de Water op Maat (WOM) projecten. Op 23 
januari 2018 heeft het dagelijks bestuur u schriftelijk geïnformeerd over het 
vastgestelde krediet. Zoals in die brief is gemeld, zal in  deze Deltabijeenkomst 
de actuele stand van zaken worden geschetst. Bas van Barneveld zal hierover 
een presentatie geven. 
 

5 
14:45 

Pauze 

6 
15:00 

Veldbezoek Marswetering fase I 

Het project Marswetering fase I heeft veel ervaringen opgeleverd over het 
voorbereiden en uitvoeren van WOM-projecten. Het realiseren van KRW-
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doelstellingen vormde een belangrijk onderdeel van dit project. Met een 
touringcar bezoeken we enkele bijzondere plekken binnen het projectgebied. 
Dinant Hommes (afdeling Projectrealisatie) en Hans ter Horst (adviseur 
Hydrologie) geven in de bus en ter plekke een toelichting. 
 

7 
16:45 

Afsluiting met een hapje en een drankje 

 


