Geachte grondeigenaar, grondgebruiker
Met deze brief nodigen wij u van harte uit voor de startbijeenkomst van het project
Soestwetering/Breebroeksleiding.
Doelen waterschap
Het Waterschap Groot Salland is bezig met de plannen voor de voorbereiding van de herinrichting
Soestwetering Bovenloop (ten Oosten van het Overijssels kanaal) en Breebroeksleiding. Deze
geplande herinrichting heeft een aantal beleidsdoelen:
• de verbetering van waterkwaliteit en het opheffen van obstakels voor vissen (KRW);
• meer ruimte bieden voor de opvang van water in de vorm van waterbergingen
(Waterbeheer 21e eeuw);
• het aanpassen van de onderhoudsinrichting (Beheer- en onderhoudsvisie watergangen
2050).
Samenwerking waterschap en LTO
Waterschap Groot Salland en LTO-Salland zijn samen gestart met het project
Soestwetering/Breebroeksleiding om in het stroomgebied van beide watergangen de
waterhuishouding te verbeteren. De doelstellingen van het waterschap sluiten goed aan op de
uitgangspunten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Zoetwaterprogramma Oost
Nederland (ZON) die zich richten op een verbetering van de waterhuishouding op boerenbedrijven.
Het projectgebied ligt ten Oosten van het Overijssels kanaal.
Startbijeenkomst
We nodigen u van harte uit voor één van de drie startbijeenkomsten in het gebied. De bijeenkomsten
hebben als doel om de grondeigenaren (vanaf 1 hectare) te informeren over de ambities,
doelstellingen, kansen en het proces. Daarnaast vragen wij u mee te denken en samen (slimme)
oplossingen te bedenken.
Verdeeld over het projectgebied vinden 3 startbijeenkomsten plaats. De gebiedsverdeling is
weergegeven op de kaart.
Startbijeenkomst 1:
Voor wie:
Wanneer:
Waar:

Voor grondeigenaren en gebruikers tussen het Overijssels kanaal en de
Oostermaatsdijk.
2 december, 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Café-restaurant De Koerkamp, Bathmenseweg 18 te Lettele

Startbijeenkomst 2:
Voor wie:
Voor grondeigenaren en gebruikers tussen de Oostermaatsdijk en Espelodijk.
Wanneer:
23 november, 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Waar:
Café-restaurant Het Bonte Paard, Deventerweg 87 te Dijkerhoek
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Startbijeenkomst 3:
Voor wie:
Voor grondeigenaren en gebruikers ten oosten van de Espelodijk.
Wanneer:
25 november, 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Waar:
Café-restaurant Het Bonte Paard, Deventerweg 87 te Dijkerhoek
Mocht u niet kunnen op het geplande moment voor uw deelgebied, dan kunt u gerust aansluiten bij
een van de andere bijeenkomsten.

Informatie
Voor meer informatie over het project Soestwetering/Breebroeksleiding kunt u contact opnemen
met Hilde Buitelaar-Van Mensvoort (projectleider Waterschap Groot Salland, 038-4557349), of Gerrit
Slagman gebiedscoördinator (06-13488447).
Daarnaast kunt u actuele informatie over het project bekijken op de website van Waterschap Groot
Salland http://www.wgs.nl/ruimte-water/programma-ruimte/soestwetering/
We hopen u te mogen ontvangen op één van de startbijeenkomsten.
Met vriendelijke groeten,

Hilde Buitelaar- Van Mensvoort
Projectleider Waterschap Groot Salland

Ben Haarman
Voorzitter LTO-Salland
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