
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  28 februari 2020 ons kenmerk  Z/20/031903-133293  behandeld door  Elsbeth Mensink  

   portefeuillehouder   P.A. Zoon e-mail  ElsbethMensink@wdodelta.nl 

onderwerp 
 

Ontwerp watervisie en voorstel behandeling, inclusief wijziging vergaderschema  

Door middel van dit bericht informeren wij u over het vervolgproces m.b.t. watervisie van ons 
waterschap. Na de gehouden oriënterende Deltabijeenkomsten op 10 december en 29 januari jl. 
hebben wij als dagelijks bestuur op basis van uw inbreng en van onze stakeholders de besprekingen 
met betrekking tot de ontwerp-visie inmiddels kunnen afronden. 
 
De vertaling daarvan zal, zoals het zich nu laat aanzien, formeel worden bekrachtigd in onze 
vergadering van 10 maart a.s.  
Wij willen u graag informeren over onze afwegingen, maar ook over het gevolgde proces. 
 
Als dagelijks bestuur hechten wij er waarde aan om u zo goed mogelijk te informeren en mee te 
nemen in onze keuzen. 
 
Daartoe is het noodzakelijk enige wijzigingen in uw vergaderschema aan te brengen, teneinde de 
reeds afgesproken behandeling van de ontwerp-watervisie in uw vergadering van 24 maart a.s. na te 
komen. Zoals gezegd, we nemen u graag mee in het proces van de totstandkoming. 
 
Daartoe stellen wij het volgende voor op basis van onderstaande gegevens: 

1. na vaststelling door ons dagelijks bestuur zenden wij u het voorontwerp toe (voorgestelde 
datum is vrijdag 13 maart 2020). 

2. op 17 maart is er een “regulier” inloopspreekuur gepland voor de te agenderen onderwerpen 
voor de vergadering van uw algemeen bestuur op 24 maart a.s. 

3. aansluitend op het inloopspreekuur (17 maart 17:00-18:00 uur) stellen wij u voor gezamenlijk 
de maaltijd te nuttigen. 

4. op diezelfde avond  (17 maart) is er een openbare Deltabijeenkomst gepland met een tweetal 
onderwerpen (daarover later). 

5. de geplande Deltabijeenkomst aanvang 18:45 uur (i.p.v. 19:30 uur), zal David van Raalten, lid 
van de directie, starten met een toelichting op het gevolgde proces om te komen tot het 
inmiddels aangeboden ontwerp van de watervisie.  

6. de geplande Deltabijeenkomst gaat vervolgens verder met de thema’s “kostentoedeling” en 
watervisie (inhoud), waarbij (de leden van) het dagelijks bestuur graag met u in gesprek gaan 
over de totstandkoming en inhoud van de voorgestelde visie.  
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7. Er wordt een extra openbare Deltabijeenkomst een dag later (18 maart 2020) gehouden, 
aanvang 19.30 uur, waarbij het thema: programmering Water op Maat (WOM) projecten 
centraal staat. Dit thema verschuift dan van 17 naar 18 maart daaropvolgend. 

We rekenen op uw medewerking om deze stappen op goede wijze, tezamen met u, te kunnen zetten. 
 
 
Het dagelijks bestuur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 
de secretaris de waarnemend dijkgraaf 

 
 

 
 
 

ir. E. de Kruijk  P.A. Zoon  
 
 


