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fusie waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel

Geachte heer, mevrouw,

De waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel gaan fuseren. Als belangrijke en
gewaardeerde relatie willen we u daarover met deze brief graag informeren.
De algemene besturen van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel
hebben besloten om te fuseren. Per 1 januari 2014 verzorgt een nieuw
fusiewaterschap het waterbeheer in Zuidoost-Drenthe, Noordoost-Overijssel en
Twente. Er ontstaat een robuuste en toekomstbestendige organisatie die garant staat
voor veilig water, de juiste hoeveelheid water (niet te droog en niet te nat) en schoon
water. Innovatief en betaalbaar. Nu en in de toekomst. Bovendien maakt de fusie het
mogelijk dat de waterschappen hun maatschappelijke taken fors goedkoper kunnen
uitvoeren.
Omgeving centraal
Bij de inrichting van de nieuwe organisatie staat de relatie met de omgeving centraal.
De samenwerking met al onze partners (gemeenten, bedrijven, agrariërs, natuur- en
milieuorganisaties, bewoners en andere) willen we verder versterken. Ondanks de
grotere omvang van de nieuwe organisatie garanderen we door onze manier van
werken dat de afstand tot onze partners klein blijft zodat we samen met u, en alle
andere betrokkenen, blijvend werken aan de realisatie van wateropgaven.
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Innovatie en kwaliteit
Of het nu gaat om een effectieve voorbereiding op hoogwaterrisico’s, het tegengaan
van vernatting of juist verdroging of terugwinning van energie en grondstoffen uit
rioolslib, innovatie en duurzaamheid zijn altijd sterk verweven met het
waterschapswerk. De schaalgrootte van de nieuwe organisatie maakt dat we onze
innovatieve kracht verder kunnen versterken en een verdere kwaliteitsimpuls aan de
organisatie geven. Door de fusie vergroten we onze slagvaardigheid en flexibiliteit en
zullen we nog beter in staat zijn om in te spelen op steeds sneller veranderende
omstandigheden.
Forse besparing op maatschappelijke kosten
De fusie maakt dat we straks in staat zijn om onze maatschappelijke taken minimaal
11 miljoen euro goedkoper uit te voeren. We leveren daarmee een stevige bijdrage
aan de afspraken die gemaakt zijn in het nationaal bestuursakkoord water. Ook zal
het nieuwe waterschap in staat zijn blijvend te investeren in het gehele nieuwe
beheergebied.
Intensieve samenwerking
Dit fusiebesluit is voor ons een belangrijke mijlpaal in een zoektocht naar intensieve
samenwerking die al eerder is ingezet. Direct na de zomer start de voorbereiding en
de bouw van de nieuwe fusieorganisatie. Naast de fusie tussen deze twee
waterschappen wordt momenteel ook onderzocht of een shared servicenetwerk van
zes waterschappen in het Rijn-Oost stroomgebied kansrijk is.
Toestemming
Om te kunnen fuseren is toestemming van het bevoegd gezag, de betrokken
provincies Gelderland, Drenthe en Overijssel, vereist. De waterschappen hebben een
verzoek hiertoe ingediend en voeren daarover constructief overleg.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien er naar uit om de
prettige samenwerking met u in de toekomst, als nieuw waterschap, te continueren
en verder te versterken.
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Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u zich het best wenden
tot uw vaste contactpersoon binnen Velt en Vecht of Regge en Dinkel.

De dagelijkse besturen van de waterschappen Velt en Vecht en
Regge en Dinkel,

de secretarissen:

de voorzitters:

ing. R. Schuiling M.Sc.
(Velt en Vecht)

A. van Vliet-Kuiper
(Velt en Vecht)

ing. W.A. Joosten
(Regge en Dinkel)

dr. S.M.M. Kuks
(Regge en Dinkel)

