Bijlage 1 bij agendapunt 3a: Besluit Voorkeursalternatief (VKA) HWBP Stadsdijken Zwolle
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 26 september 2017

Stadsdijken Zwolle
Verkenningenrapport
Definitief versie 1.0

Pagina 2 van 45 Definitief versie 1.0

Colofon
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Opdrachtgever:
Opdrachtnemer:

Erik Wagener
Peter Staats

Projectfase:
Projectnummer:
Documentnaam:

Verkenningsfase
89.0617
HWBP ZW ERVK

Projectnaam:

Stadsdijken Zwolle

Documenthistorie
Versie

Datum

0.0.1

07-04-2017

0.0.2

18-04-2017

0.1

26-04-2017

0.2

02-06-2017

1.0

22-08-2017

Opsteller

Anke SpringerRouwette
(Witteveen+Bos)
Anke SpringerRouwette

Anke SpringerRouwette
Anke SpringerRouwette
Hanna de Weerd

Toetser

Hanna de Weerd - van de
Poll
Philippe Schoonen
Hanna de Weerd - van de
Poll
Philippe Schoonen
Projectteam Zwolle-Olst
Pieter Kroes
Projectteam Zwolle-Olst
Stuurgroep HWBP

Vrijgave

Omschrijving

Erik Slotboom
Erik Slotboom

Ter bespreking in
IPM team

Erik Slotboom Interne toetsing
Peter Staats

Stuurgroep

Erik Wagener

Ter vaststelling AB

Pagina 3 van 45 Definitief versie 1.0

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................... 3

Managementsamenvatting .................................................................................................................................. 4
1. Inleiding 5
1.1
1.2
1.3

2

3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

AANLEIDING EN DOELSTELLING VERKENNING ......................................................................................... 5
PROJECTDEFINITIE .................................................................................................................................. 8
LEESWIJZER .......................................................................................................................................... 11
De verkenningsfase op hoofdlijnen .............................................................................................. 12

AANPAK VERKENNINGSFASE ................................................................................................................. 12
TRECHTERINGSPROCES DIJKVERSTERKING ......................................................................................... 13
TRECHTERINGSPROCES SYSTEEMMAATREGELEN................................................................................ 17
MEEKOPPELKANSEN ............................................................................................................................. 21
UITGEVOERDE ONDERZOEKEN ............................................................................................................. 23
OMGEVINGSPROCES ............................................................................................................................. 26
DUURZAAM GWW ................................................................................................................................ 29
Voorstel voorkeursalternatief ........................................................................................................ 30

BESCHRIJVING VOORSTEL VOORKEURSALTERNATIEF OP HOOFDLIJNEN ............................................. 30
ONDERBOUWING VOORSTEL VOOR HET VOORKEURSALTERNATIEF..................................................... 31
VERBEELDING EN ONTWERPKEUZES PER DEELTRAJECT ..................................................................... 33
KOSTENRAMING VOORSTEL VOORKEURSALTERNATIEF ....................................................................... 39
PLANNING VERVOLGSTAPPEN ............................................................................................................... 39
RISICO’S VERVOLGSTAPPEN ................................................................................................................. 40

4

Literatuurlijst verkenning ................................................................................................................ 42

Bijlage I

Afwegingsnotitie dijkversterking ................................................................................................... 43

Bijlage II

Afwegingsnotitie Zwartewaterkering ............................................................................................ 44

Bijlage III Afwegingsnotitie VKA Stadsdijken Zwolle................................................................................... 45

Pagina 4 van 45 Definitief versie 1.0

Managementsamenvatting

Voor u ligt het verkenningenrapport Stadsdijken Zwolle. De Stadsdijken lopen langs het ZwolleIJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis
strekken de Stadsdijken zich uit langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding
van de Vecht.

Aanleiding en doel van het project
Dijken worden eens per 12 jaar uitgebreid beoordeeld om te bepalen of versterking en/of verhoging
nodig is. Voor de Stadsdijken is geconstateerd dat 7,5 kilometer binnen het traject van 9 km niet
voldoet aan de huidige eisen en daarmee is er sprake van een veiligheidsopgave. Op deze 7,5
kilometer is bijna overal een hoogtetekort voor de dijken geconstateerd. Daarnaast zijn er op delen
van het traject opgaven op het gebied van stabiliteit en piping en zijn vijf kunstwerken als onvoldoende
beoordeeld. Het doel van het project Stadsdijken Zwolle is het realiseren van een toekomstbestendige
oplossing om het dijktraject aan de huidige eisen voor waterveiligheid te laten voldoen. De
verkenningsfase is de eerste fase in het proces. Het doel van de verkenningsfase is om te komen tot
een gedragen voorkeursalternatief voor het wegnemen van de veiligheidsopgave. Het
voorkeursalternatief wordt vervolgens in de planuitwerkingsfase nader uitgewerkt en in de
realisatiefase uitgevoerd.
Toelichting verkenningsfase
In de verkenningsfase is ‘getrechterd’ van een breed aantal mogelijke oplossingen naar de best
passende oplossing: het voorkeursalternatief. Zowel oplossingsrichtingen met een dijkversterking als
oplossingsrichtingen met systeemmaatregelen zijn hierin meegenomen. Oplossingsrichtingen met een
dijkversterking hebben als doel om de dijken met versterkende maatregelen weer aan de huidige
eisen te laten voldoen. Oplossingsrichtingen met systeemmaatregelen zijn erop gericht om de
waterstanden te verlagen om extreme hoogwatersituaties te voorkomen, zodat een dijkversterking
(gedeeltelijk) niet nodig is. Na de brede inventarisatie zijn uit alle mogelijke oplossingen de kansrijke
alternatieven geselecteerd. Er zijn vier kansrijke dijkversterkingsalternatieven ’getrechterd’:
binnendijkse versterking met en zonder oever, buitendijkse versterking en beheermaatregelen. Een
kering in het Zwartewater is als kansrijke systeemmaatregel beoordeeld. Voor deze
Zwartewaterkering zijn zes mogelijke alternatieven onderzocht. In een tweede stap zijn de kansrijke
alternatieven nader uitgewerkt en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Er zijn een milieueffectrapport,
een ruimtelijk kwaliteitskader, een kostennota en diverse technische studies opgesteld. De kansrijke
alternatieven zijn beoordeeld op de thema’s techniek, impact op de omgeving (milieueffecten) en
kosten. Daarnaast is voor alle alternatieven het draagvlak in beeld gebracht. Op basis van de
beoordeling is binnen beide oplossingsrichtingen de beste oplossing geselecteerd: een
voorkeursalternatief dijkversterking en een voorkeursalternatief Zwartewaterkering. In de derde stap
zijn de twee voorkeursalternatieven tegen elkaar afgewogen met het volgende resultaat:
Thema

Techniek
Impact op de
omgeving
Kosten

Dijkversterking

Zwartewaterkering

Uitvoeringsrisico’s kabels en leidingen
(geel)

Toevoeging areaal B&O, onzekerheden in relatie tot
klimaatontwikkeling, extra schakel scheepvaartnetwerk (oranje)

Levensduurkosten €111 mln (groen)

Levensduurkosten € 157 mln
(+40% ten opzichte van dijkversterking) (oranje)

Geen no go’s. Meerdere sterk
negatieve effecten (oranje)

Geen no go’s. Sterk negatief effect op beschermde soorten,
mogelijk aanpassing ontwerp dammen noodzakelijk. (oranje)

* geel: beperkt negatieve effecten, oranje: sterk negatieve effecten, groen (kosten): meer dan 20% lager dan alternatief

Het voorkeursalternatief
De afweging heeft geleid tot het advies om als voorkeursalternatief te kiezen voor een dijkversterking.
De volgende argumenten zijn hierin doorslaggevend:
a. De dijkversterking voorkomt een toevoeging van een extra schakel op de scheepvaartroute van
het Zwarte Water;
b. De dijkversterking is beschouwd op levensduurkosten aanzienlijk goedkoper (circa - €45 miljoen).
c. De dijkversterking biedt een oplossing binnen het huidige areaal.
d. De dijkversterking is op de korte termijn de meest doelmatige ‘no regret’ maatregel.
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1. Inleiding

Dit verkenningenrapport beschrijft het doorlopen proces en de uitkomsten van de verkenningsfase van
het project Stadsdijken Zwolle. De Stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever
van het Zwartewater naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis strekken de Stadsdijken zich uit
langs de noord- en oostoever van het Zwartewater naar de monding van de Vecht. De totale lengte
van het Stadsdijken traject is bijna 9 kilometer (zie afbeelding 1.1).
Dit hoofdstuk start met een toelichting op de aanleiding voor de verkenning naar de veiligheidsopgave
voor de Stadsdijken Zwolle in paragraaf 1.1. Vervolgens beschrijft paragraf 1.2 de projectdefinitie.
Deze inleiding sluit af met een leeswijzer in paragraaf 1.3.

1.1 Aanleiding en doelstelling verkenning

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma
De Waterwet schrijft voor dat de primaire waterkeringen regelmatig worden beoordeeld om te
onderzoeken of deze voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Als de waterkering
niet meer aan de norm voldoet, moeten er verbetermaatregelen worden gerealiseerd. Het project
Stadsdijken Zwolle is één van de geprogrammeerde projecten binnen de eerste tranche van het
nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In de derde toetsronde, die in de periode 2006
tot en met 2011 is uitgevoerd, zijn een aantal dijkvakken en kleine kunstwerken op dit traject
afgekeurd. Daarom moeten er verbetermaatregelen worden onderzocht en zo nodig uitgevoerd.

De veiligheidsopgave
De verkenning voor Stadsdijken is gestart op basis van de veiligheidsopgave die in de derde
toetsronde tussen 2006 en 2011 is vastgesteld. In 2015 is de veiligheidsopgave opnieuw
geanalyseerd, op basis van de nieuwe wettelijke normering, vooruitlopend op de vaststelling van deze
normering in 2017. De nieuwe wettelijke normering leidt tot een verzwaring van de versterkingsopgave
en onderschrijft en versterkt daarmee de aanleiding voor deze verkenning. De nieuwe toetsing laat
zien dat over ongeveer 7,5 kilometer van de Stadsdijken niet meer aan de veiligheidseisen voldoen.
Daarnaast zijn 5 kunstwerken als ‘onvoldoende’ beoordeeld. De veiligheidsopgave is verder toegelicht
in paragraaf 1.2 en in meer detail beschreven in de ontwerpnota [Lit. 6].
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Doelstellingen
Het waterschap zorgt voor de waterveiligheid in Zuidwest Drenthe en West-Overijssel zodat inwoners
veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Het waterschap wil overstromingen voorkomen,
slachtoffers vermijden en schade zoveel mogelijk beperken. Vanuit deze doelstelling werkt het
waterschap aan versterking van de dijktrajecten die niet voldoen aan de wettelijk vastgestelde
veiligheidsnorm tegen overstromen en/of het verlagen van het risico door de inzet van
systeemmaatregelen. Voor het project Stadsdijken Zwolle is het doel vanuit het HWBP het
beschermen van Zwolle tegen hoogwater, door het versterken van de Stadsdijken of het treffen van
systeemmaatregelen, zodat het dijktraject uiterlijk in 2050, aan de wettelijke normering (2017) voldoet.
Projectdoel
Voor het project Stadsdijken Zwolle heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta het volgende doel
gesteld: “het voor eind 2024 met partners realiseren van een toekomstbestendige oplossing voor de
waterveiligheidsopgave met meerwaarde voor de omgeving tegen acceptabele kosten en met
acceptabele hinder”. Dit doel kan worden bereikt door het versterken van de dijken en/of door het
inzetten van systeemmaatregelen.

Bij dit doel hoort de volgende fasering:
1. Verkenning (2014-2018): in deze fase is het probleem nader geanalyseerd, zijn mogelijke
oplossingsrichtingen en meekoppelkansen geïnventariseerd, beoordeeld en getrechterd en is een
ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld. De verkenningsfase resulteert in het voorstel voor het
voorkeursalternatief (VKA) zoals beschreven in dit verkenningenrapport;
2. Planuitwerking (2018-2020): in de planuitwerking wordt het VKA in detail ontworpen en
onderzocht en worden de wettelijke procedures doorlopen. Hierbij wordt het ontwerp onder andere
getoetst aan het ruimtelijk kwaliteitskader;
3. Realisatie (2021-2023): in de realisatiefase wordt het VKA daadwerkelijk gerealiseerd door het
uitvoeren van de uitgewerkte maatregelen.
Doel verkenningsfase
Voor de verkenningsfase heeft het Waterschap het volgende doel gesteld: aan het einde van de
verkenningsfase wordt er één bestuurlijk gedragen voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld door het
algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De keuze van het VKA is
goed afgestemd met de omgeving en afgewogen op vier thema’s: techniek (risico’s in de uitvoering),
impact op de omgeving (milieueffecten), maatschappelijke kosten en draagvlak.

Naast de primaire waterkerende functie houdt het waterschap bij de oplossingen rekening met andere
belangrijke functies en waarden zoals archeologie, recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie. In
het ruimtelijk kwaliteitskader zijn de ruimtelijke functies en waarden beschreven en zijn op basis
daarvan uitgangspunten voor de inpassing van de dijkversterking en/of systeemmaatregelen
vastgelegd. De effecten van het VKA op milieuwaarden worden beschreven en getoetst in een
milieueffectrapport. De functies en waarden in de omgeving vormen niet alleen belangrijke
uitgangspunten voor de te treffen maatregelen, maar kunnen in aansluiting daarop, ook een
meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld cultuurhistorische of ecologische waarden.
Doel verkenningenrapport
Het doel van het voorliggende rapport is om het doorlopen proces in de verkenningsfase te
beschrijven en te onderbouwen. Met dit rapport wil het waterschap de resultaten van de
verkenningsfase delen met bestuurlijke partijen, het HWBP en alle belanghebbenden en
belangstellenden in de omgeving. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen alle stappen die in de
verkenningsfase zijn doorlopen en geeft een toelichting op het resultaat: het voorgestelde VKA.

Pagina 8 van 45 Definitief versie 1.0

1.2 Projectdefinitie

Beschrijving Stadsdijken Zwolle
Het plangebied Stadsdijken Zwolle heeft een lengte van 8,7 kilometer en ligt langs de oostoever van
het Zwolle-IJsselkanaal en langs het Zwartewater in Zwolle (afbeelding 1.1). Het gebied loopt via de
oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal van de Spooldersluis tot aan de monding van de Vecht.
Het zuidelijke deel van het plangebied bestaat uit industrieel gebied. Hier loopt de waterkering bijna
onzichtbaar door en langs industrieterrein Voorst, waar zowel grote als kleine bedrijven zijn gevestigd.
Voor Zwolle is dit een belangrijk economisch gebied. Het middendeel loopt langs stedelijk gebied. De
dijk ligt langs de kantoren, bedrijven en woonwijk van Holtenbroek. Op, bij en soms onder de
waterkering loopt stedelijke infrastructuur, zoals de Blaloweg, de snelweg A28 en de spoorverbinding
Zwolle-Kampen. Het noordelijk deel van het projectgebied ligt in landelijk gebied. De gronden zijn hier
in agrarisch gebruik. De dijk loopt hier langs de Westerveldse kolk en de Noorderkolk en loopt door of
langs waardevol natuurgebied. Een groot deel van het traject is niet in eigendom van het Waterschap.
Voor de verkenning is het dijktraject Stadsdijken Zwolle in vijf trajecten opgedeeld. Op basis van onder
andere aanwezigheid van bebouwing en natuurlijke kenmerken zijn deze trajecten worden
onderverdeeld naar 13 deeltrajecten. Afbeelding 1.1 laat de opdeling in deeltrajecten zien.
Probleemstelling
In de nadere veiligheidsanalyse is in 2015 onderzocht welke delen van het dijkentraject niet voldoen
aan de nieuwe norm voor waterveiligheid, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Uit deze analyse is
gebleken dat 7,5 kilometer binnen dit traject niet voldoet aan de norm. Er is op diverse punten
dijkverbetering nodig als gevolg van drie faalmechanismen:

Hoogtetekort: als de dijk te laag is kan de dijk
overstromen door te hoge waterstanden (overloop)
en/of golven (overslag).
Piping: bij een hoge buitenwaterstand kan water onder
een dijk door gaan sijpelen. Na verloop van tijd kan dit
water zandkorrels uit de ondergrond gaan meevoeren
door een gat of scheur in de slecht doorlatende deklaag
binnendijks. Als dat gebeurt, ontstaat er een buisvormig
kanaal (pipe),dat steeds verder groeit en de stabiliteit
van de dijk vermindert. Uiteindelijk kan dit leiden tot het
bezwijken van de dijk.
Macrostabiliteit (binnenwaarts): een te lage stabiliteit
aan de binnenkant van de dijk betekent dat de grond
van de binnenzijde van de dijk bij een hoge waterstand
kan gaan schuiven door de hogere waterdruk in de dijk.
De grond van het binnentalud schuift dan af. Op de plek
van de afschuiving wordt de dijk zwakker en bezwijkt
deze.
Er zijn meer faalmechanismen dan de drie die hier benoemd zijn. Op de overige faalmechanismen
(zoals dijkbekleding) is de dijk niet apart getoetst aan de nieuwe norm. Door het geconstateerde grote
hoogtetekort geldt direct al een grote aanpassingsopgave. Een nieuw ontwerp moet voldoen aan de
norm voor alle faalmechanismen. In het ontwerp worden alle faalmechanismen meegenomen.
Afbeelding 1.2 toont de resultaten van de veiligheidsanalyse voor elk van de vijf delen van het traject
Stadsdijken Zwolle. De deeltrajecten zijn op de volgende faalmechanismen afgekeurd:
- Deeltraject 1, Voorst Zwolle-IJsselkanaal: hoogtetekort en piping (lokaal);
- Deeltraject 2, Voorst Zwarte Water: hoogtetekort en piping (lokaal);
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- Deeltraject 3, Holtenbroek Zuid: hoogtetekort en piping;
- Deeltraject 4, Holtenbroekerdijk: hoogtetekort, piping en macrostabiliteit binnenwaarts (lokaal);
- Deeltraject 5, Westerveld: hoogtetekort en piping.
Binnen het traject zijn daarnaast vijf kunstwerken afgekeurd: drie coupures, een gemaal en een
leidingkruising.
Uitgangspunten voor analyse en ontwerp
De probleemstelling voor Stadsdijken Zwolle is opgesteld op basis van de nadere veiligheidsanalyse.
Omdat het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (de rekenregels en randvoorwaarden) conform de
Waterwet, behorende bij de normering per 2017, nog niet beschikbaar was, is gebruik gemaakt van
rekenregels die aansluiten op de nieuwe normering. De rekenregels zijn aan de veilige kant gekozen,
zodat met toepassing van deze rekenregels de uitgewerkte oplossingen zeker voldoen aan de
geldende normering voor 2017. In de ontwerpnota [Lit. 6] zijn de gehanteerde rekenregels en
randvoorwaarden nader uitgewerkt.
De scope van de verkenning
De verkenning Stadsdijken Zwolle onderzoekt het wegnemen van de veiligheidsopgave voor de
Stadsdijken. De scope is vastgesteld voor zowel de opgave, de oplossingsrichtingen als de
onderzochte effecten. Tabel 1.1 geeft een toelichting op de scopeafbakening. Dit is gevisualiseerd in
afbeelding 1.3.
Tabel 1.1 Scope afbakening

Onderdeel

Scope

De alternatieven

Alternatieven zijn geformuleerd op basis van twee type oplossingsrichtingen: dijkversterking en
systeemmaatregelen (maatregelen die een dijkversterking overbodig maken, door bijvoorbeeld
een peilverlaging)

De opgave

De effecten

1

De veiligheidsopgave zoals vastgesteld in 2015 voor Stadsdijken Zwolle, de primaire
waterkering langs het oostelijke deel van het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal (zie
afbeelding 1.2)

Dijkversterking leidt tot effecten in de directe omgeving rond de Stadsdijken. De
systeemmaatregel Zwartewaterkering1 biedt echter ook een oplossing voor de
versterkingsopgave op het traject Mastenbroek - Zwartewater (deel B1 in afbeelding 1.3).
Daarom zijn de effecten op en kosten voor dit traject meegenomen in de alternatievenafweging
in de verkenning. Daarnaast kan een Zwartewaterkering leiden tot negatieve effecten
benedenstrooms (deel A in afbeelding 1.3), waarvoor een compensatieplicht van toepassing is.
Daarom is voor de effectbeschrijving ook onderdeel A onderdeel van de scope. Bovenstrooms
van het Zwartewater (delen C en D in afbeelding 1.3) heeft een Zwartewaterkering mogelijk
positief effect op toekomstige opgaven in het regionale systeem. Dit aspect is als kans
beoordeeld, echter omdat het gaat om toekomstige, nog niet vastgestelde ontwikkelingen van
het regionale systeem maakt het geen onderdeel uit van de scope van dit project dat betrekking
heeft op de primaire kering.

De enige als kansrijk beoordeelde systeemmaatregel in zeef 1, zie toelichting in hoofdstuk 2
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Afbeelding 1.3. Scope afbakening verkenning Stadsdijken Zwolle

1.3 Leeswijzer

Dit verkenningenrapport geeft in hoofdstuk 2 een beknopte samenvatting van de doorlopen stappen in
de verkenning Stadsdijken Zwolle. Het hoofdstuk geeft een toelichting op het trechteringsproces, de
uitgevoerde onderzoeken en het omgevingsproces.
Op basis van het trechteringsproces is een voorstel voor een voorkeursalternatief (VKA) opgesteld. Dit
geadviseerde VKA is beschreven in hoofdstuk 3. Het hoofdstuk beschrijft het geadviseerde VKA op
hoofdlijnen en gaat in op kosten, planning en risico’s.
In hoofdstuk 4 is een literatuurlijst opgenomen met een overzicht van de producten van de verkenning
en documenten waarnaar in dit verkenningenrapport wordt verwezen.
De bijlagen bij dit verkenningenrapport geven een onderbouwing van het doorlopen proces:
- Bijlage I: Afwegingsnotitie dijkversterking: onderbouwing van het trechteringsproces voor de
dijkversterkingsalternatieven;
- Bijlage II: Afwegingsnotitie Zwartewaterkering: onderbouwing van het trechteringsproces voor de
systeemmaatregelen;
- Bijlage III: Afwegingsnotitie VKA Stadsdijken Zwolle: onderbouwing van de afweging tussen het
VKA dijkversterking en het VKA Zwartewaterkering en het daaruit volgende advies voor de VKA
keuze.
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2

De verkenningsfase op hoofdlijnen

In de verkenning is een trechteringsproces doorlopen (zie afbeelding 2.1). Dit hoofdstuk geeft daarvan
een samenvatting. Paragraaf 2.1 start met een samenvatting van de stappen die in het
trechteringsproces zijn gezet, van alle mogelijke alternatieven tot aan een voorkeursalternatief (VKA).
Binnen de trechtering zijn twee parallelle sporen doorlopen voor dijkversterkingsalternatieven
(paragraaf 2.2) en voor systeemmaatregelen (paragraaf 2.3). In paragraaf 2.4 is een korte toelichting
op de daarbij uitgevoerde onderzoeken opgenomen en paragraaf 2.5 sluit af met een beschrijving van
het omgevingsproces.

2.1 Aanpak verkenningsfase

Afbeelding 2.1 toont het doorlopen trechteringsproces in de verkenning Stadsdijken Zwolle. Na de
afbeelding volgt een korte toelichting op de stappen in dit proces. Deze stappen zijn verder uitgewerkt
in 2.2 en 2.3.
Afbeelding 2.1. Trechteringsproces Stadsdijken Zwolle
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Zeef 1: van mogelijke naar kansrijke alternatieven
De verkenning is gestart met een brede inventarisatie van alle mogelijke oplossingsrichtingen en
alternatieven voor het oplossen van de veiligheidsopgave voor Stadsdijken Zwolle. In de eerste zeef
(bovenste roze en paarse balk ‘beoordelingskader’ in afbeelding 2.1) zijn alle mogelijke alternatieven
beoordeeld op kosten, effectiviteit en vergunbaarheid. Op basis van de beoordeling, en in overleg met
betrokken omgevingspartijen, is bepaald welke alternatieven kansrijk zijn. In deze eerste zeef zijn
alternatieven afgevallen die bijvoorbeeld te weinig doelbereik kennen, of tot veel grotere kosten leiden
dan de andere mogelijkheden. Zeef 1 is nader toegelicht in 2.2.1, 2.3.1 en de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau [Lit. 4].

Zeef 2: van kansrijke alternatieven naar een voorkeursalternatief
De kansrijke alternatieven zijn vervolgens nader uitgewerkt in een globaal ontwerp, onderzocht op de
thema’s techniek, impact op de omgeving en kosten en besproken met betrokken partijen in het
omgevingsproces. Op basis van de onderzochte thema’s zijn de kansrijke alternatieven beoordeeld en
tegen elkaar afgewogen (zie balken ‘afwegingskader’ in afbeelding 2.1). Op basis van de afweging is
een voorkeursalternatief (VKA) geadviseerd. Zeef 2 is nader toegelicht in 2.2.2 en 2.3.2 en in de
bijlagen bij dit rapport.
Trechtering in twee sporen: dijkversterking en systeemmaatregelen
Zoals te zien in afbeelding 2.1 is de verkenning uitgevoerd in twee parallelle sporen. In de eerste zeef
zijn in eerste instantie alleen dijkversterkingsalternatieven als kansrijk geselecteerd en is vervolgens
gestart met de uitwerking van deze alternatieven. In deze beginfase van de verkenning gold nog de
oude normering voor de dijken. Onder deze normering was de versterkingsopgave aanzienlijk kleiner
dan de normen die per 1-1-2017 van kracht zijn. Een systeemmaatregel zoals een Zwartewaterkering
was vanwege de hoge kosten een niet-concurrerend alternatief. Met de wijziging van de normering, is
met behulp van een haalbaarheidsstudie opnieuw naar systeemmaatregelen als alternatief voor een
dijkversterking gekeken. Uit die studie bleek dat een kering in het Zwartewater wel een kansrijk
alternatief is, omdat de opgave voor de dijkversterking (en de daarmee gemoeide kosten) onder de
nieuwe normering voor Stadsdijken aanzienlijk is vergroot.
Op het moment dat werd geconcludeerd dat ook een Zwartewaterkering een kansrijk alternatief is,
was al gestart met de nadere uitwerking van de dijkversterkingsalternatieven. Daarom is voor de
alternatieven voor een Zwartewaterkering een tweede spoor in de verkenning gestart waarbinnen de
Zwartewaterkering gelijkwaardig aan de dijkversterkingsalternatieven is uitgewerkt. Binnen beide
sporen is vervolgens apart de tweede zeef (zeef 2a) doorlopen en een voorlopig of concept-VKA
gekozen. In een extra stap zijn deze twee mogelijke VKA’s tenslotte tegen elkaar afgewogen (zeef
2b).

2.2 Trechteringsproces dijkversterking

Deze paragraaf start met een beschrijving van zeef 1, waarin de trechtering van mogelijke naar
kansrijke alternatieven is uitgevoerd (2.2.1). In zeef 2 is vervolgens een VKA dijkversterking
geselecteerd uit de kansrijke alternatieven (2.2.2). Een nadere toelichting op zeef 1 en onderbouwing
van de kansrijke alternatieven is opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau [Lit. 3]. Zeef 2 is
beschreven in bijlagen I tot en met III.
2.2.1

Zeef 1: van mogelijke naar kansrijke alternatieven

Ten behoeve van de selectie van de kansrijke alternatieven zijn als eerste stap alle mogelijke
alternatieven voor dijkversterking in beeld gebracht. De mogelijke alternatieven zijn onder te verdelen
in:
- grondoplossingen: het versterken van de dijk door deze met grond te verhogen/verbreden. Dit
kan aan de binnenkant of aan de buitenkant van de dijk. Mogelijke alternatieven zijn een
binnendijkse versterking, een binnendijkse versterking in combinatie met een oever, een
buitendijkse versterking of realisatie van een klimaatdijk;
- constructieve oplossingen in combinatie met grond: bijvoorbeeld een damwand wanneer de
beschikbare ruimte beperkt is. Mogelijke alternatieven zijn een binnendijkse of buitendijkse
grondoplossing in combinatie met een constructie;
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-

zelfstandig kerende constructies: constructies die zelfs als de dijk (grondlichaam) door golven
wegslaat, de waterkerende functie blijven vervullen;
inzet van beheermaatregelen: bijvoorbeeld inzet van zandzakken op het moment van dreiging van
het falen van de dijk.

Niet elk alternatief is in elk deeltraject toepasbaar, in verband met locatiespecifieke aspecten zoals
het beschikbare ruimtebeslag, binnen- en/of buitendijkse functies of kosten. In een sessie met
specialisten met veel gebiedskennis (van het waterschap, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) is
per deeltraject beoordeeld welke alternatieven kansrijk zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van een
beoordelingskader voor de thema’s milieu, gebruiksfuncties, techniek en kosten.
Voor twee mogelijke alternatieven is vastgesteld dat deze over het gehele traject niet kansrijk zijn:
Klimaatdijk: de klimaatdijk is een hele brede dijk (enkele tientallen tot honderden meters). Door de
breedte is er geen gevaar meer voor een doorbraak. De klimaatdijk heeft een dermate groot
ruimtebeslag dat de consequenties voor de bestaande (stedelijke) functies langs de dijk te
omvangrijk zijn. Dit is beoordeeld als niet kansrijk in relatie tot uitvoerbaarheid en vergunbaarheid;
Zelfstandig kerende constructie: een zelfstandig kerende constructie is een zware constructie
(diepwand of kistdam) die tot boven het dijklichaam uitsteekt. Het alternatief zelfstandig kerende
constructie is voor geen van de deeltrajecten een kansrijk alternatief. Dit alternatief heeft geen
aanvullende voordelen ten opzichte van de grondoplossingen (met of zonder constructie) en kent
veel hogere realisatiekosten.
De overige mogelijke alternatieven zijn gegroepeerd naar vier kansrijke dijkversterkingsalternatieven
(KA). Voor elk van deze alternatieven geldt dat het een kansrijke oplossing is voor tenminste één van
de deeltrajecten. Tabel 2.1 geeft het overzicht van kansrijke alternatieven (KA) per deeltraject2. Na de
tabel volgt een korte toelichting op de principeprofielen voor elk van de kansrijke alternatieven. In het
ontwerp zijn de principeprofielen per deeltraject uitgewerkt tot passende oplossingen.

KA3
KA3
KA4

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Holtenbroek-Zuid

2D
Hornbach

2C
Argos

2. Voorst
Zwarte Water
2B
Balkengat

X

5. Westerveld

KA2

Alternatief
Grondoplossing binnendijks
(met evt. constructie)
Grondoplossing binnendijks
met aanleg oever (en evt.
constructie)
Grondoplossing buitendijks
Grondoplossing buitendijks met
damwand
Beheermaatregelen

4. Holtenbroeker-dijk

KA1

2A
Gasthuisdijk Katwolderweg

Deeltraject

1. Voorst Zwolle-IJsselkanaa

Tabel 2.1. Kansrijke alternatieven per deeltraject

X
(X)

X

X

Na zeef 1 zijn enkele deeltrajecten verder opgesplitst, bijvoorbeeld deeltraject 1 naar 1A en 1B. Dit is toegelicht in bijlage
III
2
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KA1: grondoplossing binnendijks (met constructie)
Deze oplossing betreft een binnendijkse versterking van de dijk met een grondlichaam (linker
afbeelding) of met een grondlichaam in combinatie met een constructie zoals een damwand (rechter
afbeelding). Dit alternatief is onderzocht voor alle deeltrajecten.

KA2: grondoplossing binnendijks met aanleg oever (met constructie)
Deze oplossing betreft een binnendijkse versterking van de dijk in combinatie met de realisatie van
een oever buitendijks. Net als KA1 kan deze oplossing worden uitgevoerd met alleen een
grondlichaam (linker afbeelding) of in combinatie met een constructie (rechter afbeelding). Dit
alternatief is onderzocht op de deeltrajecten 1A, 2C en 3.

KA3: grondoplossing buitendijks (met constructie)
Deze oplossing betreft een buitendijkse versterking van de dijk met een grondlichaam (linker
afbeelding) of met een grondlichaam in combinatie met een constructie zoals een damwand (rechter
afbeelding). Dit alternatief is onderzocht voor de deeltrajecten 1A, 1B, 2B, 4A t/m 4D, 5A en 5B.

KA4: beheermaatregelen
Deze oplossing bestaat uit de inzet van beheermaatregelen op het moment dat de dijk daadwerkelijk
dreigt te falen. Dit kan bijvoorbeeld de inzet van zandzakken zijn. Dit alternatief is alleen onderzocht
voor deeltraject 2A. Op de andere deeltrajecten lossen beheermaatregelen het veiligheidsprobleem
onvoldoende op.

2.2.2

Zeef 2: van kansrijke alternatieven naar een VKA dijkversterking

Voor zeef 2 zijn de kansrijke alternatieven nader uitgewerkt tot globale ontwerpen en zijn diverse
onderzoeken uitgevoerd naar effecten van de alternatieven. De afweging van de kansrijke
alternatieven is gebaseerd op een beoordeling voor drie thema’s: techniek, impact op de omgeving en
kosten. Daarnaast is ook het draagvlak voor de alternatieven in beeld gebracht en is een Ruimtelijk
Kwaliteitskader (RKK) opgesteld. Het draagvlak is ter informatie als context voor de besluitvorming
beschreven. Het RKK geeft richtlijnen voor het ontwerp met het doel om behoud van bestaande
ruimtelijke kwaliteit en de integraliteit te borgen. Deze richtlijnen zijn sturend voor de uitwerking van
elk van de alternatieven, om in elk alternatief de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren.
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Per deeltraject is voor elk thema die informatie verzameld, die relevant is voor de afweging van de
alternatieven. Het gaat daarbij om de informatie met betrekking tot grote effecten, eventuele no go’s
en informatie die de verschillen tussen de alternatieven laat zien. Op basis van die informatie is per
deeltraject een beoordeling toegekend op de drie thema’s. De beoordeling is per deeltraject uitgebreid
beschreven in bijlage I. Op basis van de beoordelingen per deeltraject en het Ruimtelijke
Kwaliteitskader is besloten tot het VKA dijkversterking zoals weergegeven in tabel 2.2.
Tabel 2.2 Opbouw voorkeursalternatief

Traject

1A

VKA

Oeveroplossing (KA2) met inzet constructie
Maatwerk ter hoogte van de haven

Naam

VKA

1B

Buitendijks (KA3)

4B

2A

Beheermaatregelen (zandzakken) (KA4)
Buitendijks (KA3)

4C

Buitendijks (KA3) – gedeeltelijk met
constructie

4D

2C

Binnendijks (KA1) - met constructie

5A

2D

Binnendijks (KA1) – gedeeltelijk met
constructie

5B

2B

3

4A

Combinatie Binnendijks (KA1) en
Buitendijks (KA3) - gedeeltelijk met
constructies
Buitendijks (KA3)

Binnendijks (KA1) – gedeeltelijk met
constructies
Buitendijks (KA3) – gedeeltelijk met
constructie
Buitendijks (KA3)

Binnendijks (KA1) - met constructie

De belangrijkste argumenten voor de keuze voor dit integrale VKA dijkversterking zijn:
1. De systematiek van het HWBP vraagt om een afweging op basis van doelmatigheid. De volgende
doelmatigheidsoverwegingen zijn in de ontwerpkeuzes leidend geweest:
a. Het voorkomen van verlegging categorie 1 kabels en leidingen (waaronder gasleiding en
middenspanning) in de deeltrajecten langs het Zwolle – IJsselkanaal (1A);
b. Het voorkomen van dure vastgoedaankopen ter hoogte van Varo (2C), Sensus (2B) en
Achmea (3);
c. Naast kosten, zijn ook de onderwerpen techniek en impact op de omgeving expliciet
meegenomen in de afweging. Daar waar de alternatieven op techniek en impact op de
omgeving weinig onderscheidend zijn, wordt het goedkoopste alternatief als VKA voorgesteld
(2A Leeuwbouw en 4D Jachthavens).
2. Het traject Stadsdijken bestaat uit drie dijktypologiën die gezamenlijk een uniek geheel vormen [Lit.
7] . Om dit unieke karakter te behouden zijn oplossingen op maat gekozen. Eén
dijkversterkingsoplossing voor het gehele traject zou immers geen recht doen aan dit unieke,
diverse karakter. Er is gezocht naar passende oplossingen per deeltraject waarin de onderlinge
verbinding tussen de deeltrajecten aandacht krijgt door het Ruimtelijk Kwaliteitskader [Lit. 4] mee
te nemen als kader bij de advisering.
3. Het draagvlak is beschouwd als context voor de advisering en besluitvorming over het VKA. Met
het VKA advies worden ongewenste onteigeningen ter hoogte van de bedrijven Van Triest (3),
Leerentveld (3), de Leenmanwerf en Triferto (4A), voorkomen.
4. In het noordelijke traject (5A en 5B) zijn milieueffecten op gebied van archeologie en ecologie
geminimaliseerd en draagvlak vergroot door de keuze voor een buitendijkse versterking.
5. Het ontwerp biedt ruimte voor het realiseren van meekoppelkansen ter hoogte van Holtenbroek (3,
Zwartewater boulevard), de Klooienberg (4C) en maatwerkoplossingen worden geadviseerd om
het inpassen van de door gemeente Zwolle gewenste fietsstructuur mogelijk te maken.
De argumenten voor de keuzes en afwegingen per deeltraject zijn beschreven in bijlage I. Het
integrale VKA is samengesteld op basis van de onderscheidende informatie voor de deeltrajecten.
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2.3 Trechteringsproces systeemmaatregelen

Deze paragraaf start met een beschrijving van zeef 1: de trechtering van mogelijke
systeemmaatregelen naar kansrijke alternatieven (2.3.1). In zeef 2 is het VKA geselecteerd uit de
kansrijke alternatieven (2.3.2). Een nadere toelichting op het trechteringsproces voor
systeemmaatregelen is opgenomen in bijlage II.
2.3.1

Zeef 1: van mogelijke systeemmaatregelen naar kansrijke alternatieven

In 2015 is gestart met de verkenning van mogelijke systeemmaatregelen als oplossing voor de
versterkingsopgave voor Stadsdijken Zwolle. In een expertsessie zijn mogelijke maatregelen
geïnventariseerd en deze zijn in een verdiepende sessie globaal beoordeeld op kansrijkheid. Tabel
2.3 toont het resultaat van deze sessies.
Tabel 2.3. Inventarisatie en beoordeling mogelijke systeemmaatregelen

Nr

1
2
3
4

Mogelijke
systeemmaatregelen

Keersluis
Zwartewater
(Zwartewaterkering)
Bypass Vecht naar
IJssel
Bypass Sallandse
Wetering naar de
Vecht
Retentie Vecht
bovenstrooms

5

Retentie dijkring 9
en/of 10

6

Supergemaal
Ramspol
Verruimende
maatregelen
Zwartewater en/of
Vecht
Het ‘vergeten’
randmeer

7
8
9

Vergroten veiligheid
Ramspol

Toelichting

Realisatie van een keersluis in het Zwartewater aan de noordkant van
Zwolle, waarmee het Zwartewater bij Zwolle van de Vecht kan worden
afgesloten
Realisatie van een bypass van de Vecht onder Zwolle langs naar de
IJssel, waarbij het water van de Vecht met een gemaal opgevoerd
wordt om de afvoer op de Vecht te beperken
Bypass van de Sallandse Wetering buiten Zwolle om naar de Vecht,
waarbij het water van de Wetering met een gemaal opgevoerd wordt
om waterbezwaar in Zwolle te beperken
Het bovenstrooms onttrekken van water aan de Vecht door inzet van
retentie/overloopgebieden om de afvoer van de Vecht richting Zwolle
te beperken
Maatregelen gericht op retentie en/of eerder overstromen van de
dijkringen aan de andere kant van het Zwartewater, waardoor de druk
op de Stadsdijken langs Zwolle afneemt
Het plaatsen van een gemaal op de Ramspolkering om daarmee
lagere waterstanden op de Vecht te kunnen realiseren
Het verruimen van de afvoercapaciteit van het Zwartewater en/of de
Vecht door verruiming winterbed, komberging of dijkteruglegging
Realisatie van een soort bypass tussen het Zwarte Meer en het
IJsselmeer, via het Kadoelermeer en het Vollenhovermeer om de
waterstand op het Zwartewater te verlagen
Maatregelen gericht op het verkleinen van de faalkans van de
Ramspolkering

Kansrijkheid

Kansrijk

Afgewezen
Afgewezen
Afgewezen
Twijfelachtig
Twijfelachtig
Afgewezen
Afgewezen
Twijfelachtig

Op basis van de twee sessies is een eerste selectie van systeemmaatregelen gemaakt. Een kering in
het Zwartewater is als mogelijk kansrijk aangemerkt. Daarnaast zijn drie andere maatregelen als
‘twijfelachtig’ beoordeeld: retenties in dijkring 9 en/of 10, het plaatsen van een gemaal op de
Ramspolkering en het vergroten van de veiligheid bij Ramspol. Om van mogelijke tot kansrijke
alternatieven te komen is de haalbaarheid van deze overgebleven systeemmaatregelen onderzocht
[Lit. 8]. In de onderzoeken is gekeken naar technische haalbaarheid, bestuurlijke en juridische
haalbaarheid en vergunbaarheid. Hierna volgt een samenvatting van de conclusies van het
haalbaarheidsonderzoek van de maatregelen die als kansrijk en twijfelachtig zijn aangemerkt.

Keersluis Zwartewater (Zwartewaterkering)
Deze maatregel leidt tot het (gedeeltelijk) wegnemen van de dijkversterkingsopgave. Bij een hogere
frequentie van sluiten en een noordelijke ligging wordt bijna de volledig versterkingsopgave
weggenomen. Bij een lage frequentie van sluiten en/of een meer zuidelijke ligging blijft er een
restopgave over aan beide zijden van het Zwartewater. De haalbaarheidsstudie concludeert dat een
keersluis in het Zwartewater (in het vervolg aangeduid als Zwartewaterkering) een kansrijke oplossing
is voor de veiligheidsopgave van Stadsdijken Zwolle.
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Het aanleggen van een Zwartewaterkering met een gemaal, verlaagt de extreme de waterstanden in
Zwolle. Het effect op de waterstanden bovenstrooms (op de Weteringen) is afhankelijk van de
gemaalcapaciteit en de grootte van de afvoer vanaf de Weteringen. Bij een sluitregime met sluiting
van de Zwartewaterkering bij 1,00 m + NAP is een gemaal met een capaciteit van circa 80 m³/s nodig
om opstuwend effect op de Weteringen (door de stad Zwolle) te voorkomen. Benedenstrooms van de
kering in het Zwartewater en op de Vecht leidt het sluiten van de kering tot een opstuwend effect van
enkele centimeters. Dit effect ontstaat doordat met het gemaal een groter debiet wordt afgevoerd dan
het huidige fysisch maximum van ongeveer 70 m3/s .

Ramspol (supergemaal en vergroten veiligheid)
Om de haalbaarheid van de maatregelen bij de Ramspolkering te bepalen, zijn
gevoeligheidsberekeningen uitgevoerd. De te behalen winst op de waterstanden in het Zwartewater
door het verkleinen van de faalkans van de Ramspolkering (vergroten veiligheid) is marginaal. De
daling van de waterstanden betreft in Genemuiden 4 cm en in Zwolle 2 cm. Deze daling is in
verhouding tot de onzekerheidstoeslag van 30 cm dermate klein dat deze maatregel als niet kansrijk is
beoordeeld.
Het plaatsen van een gemaal bij de Ramspolkering kan een positief effect op de waterstand hebben,
wanneer de capaciteit groter is dan de aanvoer van water uit de Vechtdelta. Dit leidt tot (tijdelijk) zeer
lage waterstanden op het Zwarte Meer, heeft een negatief effect op de waterstand op het Ketelmeer
en op de IJssel en vraagt om een extreem groot gemaal >500 m3/s (grootste gemaal in Nederland is
nu IJmuiden met 260 m3/s, ter wereld in New Orleans met 569 m3/s). Deze laatste is recent gebouwd
voor circa 500M$. Deze variant is vanwege de zeer hoge kosten als niet kansrijk beoordeeld.
Retentie / Overloopgebieden
Retentie3 kan op twee manieren worden vormgegeven:
 Het verlagen van de dijken aan de overzijde van het Zwartewater, zodat deze bij hoog water
eerder overstromen dan de Stadsdijken Zwolle. Dit is in theorie mogelijk, doordat de dijken aan de
overzijde van het Zwartewater binnen de nieuwe normering hoger zijn dan noodzakelijk. Deze
dijken kunnen worden verlaagd tot op norm. Het effect is dat deze dijken bij (zeer) hoogwater
eerder overstromen dan de dijken aan de Zwolle zijde van het Zwartewater. Het effect op de
versterkingsopgave voor de Stadsdijken is echter gering. Daarnaast is dit een theoretische
oplossing. In praktijk is het verlagen van dijken een no go (zo ook door de minister benoemd [Lit.
9] en niet uitlegbaar aan de omgeving;
 Het inrichten van een overloopgebied binnen dijkring 9 (Vollenhove) of 10 (Mastenbroek), door op
één of meerdere punten de dijk te verlagen tot ruim onder de norm of door een inlaatwerk te
creëren. Met deze oplossing kan (actief) een deel van dijkring 9 en/of 10 onder water worden
gezet bij hoog water om dijkring 53 (Zwolle) te beschermen. De inrichting van het gebied moet
hierop worden aangepast. Het effect van retentie met een overloopgebied op de piekafvoer is al
vaker onderzocht en is sterk afhankelijk van het op het exacte moment inzetten van het gebied.
De betrouwbaarheid van de oplossing is daarmee onzeker en de impact op het gebied en
inwoners is groot. Mensen kunnen het gevoel krijgen dat ze worden opgeofferd in het belang van
anderen. Vanwege het onzekere effect op de waterveiligheid, de grote impact op het gebied en
het veelal geringe draagvlak in de omgeving zijn voor deze verkenning noodoverloopgebieden als
niet haalbaar beoordeeld.
Op basis van de onderzoeken is geconcludeerd dat een kering in het Zwartewater de enige kansrijke
systeemmaatregel is. Vervolgens zijn voor deze Zwartewaterkering alternatieven ontwikkeld op basis
van onderzoek naar mogelijke locaties, naar de inzet en functioneren van de kering en naar het
ontwerp van de kering. Het onderzoek van de alternatieven is nader beschreven in bijlage II.
Het resultaat is de definitie van zes kansrijke alternatieven voor de Zwartewaterkering (zie locaties in
afbeelding 2.2):
1. keersluis met gemaal en met schutsluis, locatie noord;
2. keersluis met gemaal en met schutsluis, locatie zuid;
Retentie is het vasthouden van water, bijvoorbeeld in overloopgebieden, met als doel de piekafvoeren af te vlakken en zo
overstroming te voorkomen.
3
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3.
4.
5.
6.

keersluis met gemaal en zonder schutsluis, locatie noord;
keersluis met gemaal en zonder schutsluis, locatie zuid;
keersluis zonder gemaal en zonder schutsluis, locatie noord;
keersluis zonder gemaal en zonder schutsluis, locatie zuid.

Afbeelding 2.2 Mogelijke locaties hoogwaterkering in het Zwartewater

2.3.2

Zeef 2: van kansrijke alternatieven naar een voorkeursalternatief Zwartewaterkering

In zeef 2 zijn de zes kansrijke alternatieven voor de Zwartewaterkering beoordeeld op de thema’s
techniek, impact op de omgeving en kosten. Daarnaast is ook het draagvlak voor de alternatieven in
beeld gebracht, op basis van een ontwerpsessie en diverse gesprekken met stakeholders. Het
draagvlak is in beeld gebracht als context en ondersteuning voor de besluitvorming. De beoordeling is
beschreven in bijlage IV. De volgende conclusies zijn op basis daarvan getrokken:
Afweging locatiekeuze
Op basis van het thema impact op de omgeving is geconcludeerd dat locatie noord kansrijker is dan
locatie zuid. Locatie zuid leidt tot meerdere sterk negatieve milieueffecten en heeft daarmee grotere
impact op de omgeving. Daarnaast gaat deze locatie gepaard met een restopgave voor
dijkversterking. Locatie noord heeft daarnaast beperkt lagere kosten dan locatie zuid. Locatie noord is
daarom geselecteerd als onderdeel van het VKA Zwartewaterkering.

Afweging wel of geen schutsluis
Voor de afweging wel of geen schutsluis is het thema techniek niet onderscheidend. Het thema impact
op de omgeving is voor één aspect onderscheidend: een Zwartewaterkering zonder schutsluis leidt tot
een negatieve impact op de scheepvaart. Om deze reden is er ook minder draagvlak voor dit
alternatief. De realisatie van een schutsluis leidt echter tot extra investeringskosten van € 13 mln en
aanvullende kosten voor beheer en onderhoud. De baten zijn beperkt gezien de lage sluitfrequentie
van eens in de 3 tot 5 jaar en de relatief lage scheepvaartintensiteiten. Naar verwachting staan de
beperkte baten van een schutsluis niet in verhouding tot deze kosten. Daarom is in het VKA advies
gekozen voor een Zwartewaterkering zonder schutsluis.
Afweging wel of geen gemaal
Voor de afweging wel of geen gemaal zijn alle thema’s in meer of mindere mate onderscheidend. Een
Zwartewaterkering zonder gemaal heeft als voordeel dat deze aanzienlijk goedkoper is. Nadelen van
een oplossing zonder gemaal zijn:
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1. naast de Zwartewaterkering is ook een (gedeeltelijke) dijkversterking nodig;
2. het ontbreken van de mogelijke voordelen voor het ondervangen van toekomstige versterkingen
langs het regionale watersysteem. Een Zwartewaterkering met gemaal biedt de kans om ook bij te
dragen aan de veiligheidsopgave voor het regionale systeem;
3. deze oplossing kent naar verwachting veel minder draagvlak in de omgeving door een toename
van het gevoel van onveiligheid.
Vanwege bovenstaande nadelen voor een oplossing zonder gemaal is gekozen om uit te gaan van
een Zwartewaterkering met gemaal.
Geen gemaal bij huidige keersluis
De huidige keersluis Zwolle functioneert net als een Zwartewaterkering zonder gemaal als scheiding tussen het
primaire en regionale watersysteem. In het sluitregime is daarom ook de stromingsrichting als randvoorwaarde
opgenomen. De keersluis gaat pas dicht als er daadwerkelijk water uit het primaire systeem van het Zwartewater
richting de Sallandse Wetering in de stad stroomt. Omdat er met de huidige norm in het regionale systeem en de
huidige werking van de huidige keersluis geen veiligheidsopgave is, is de aanleg van een gemaal in de huidige
situatie niet in beeld. Dit is het grote verschil met de Zwartewaterkering waar zonder gemaal wel sprake is van
een restopgave. Als er in de toekomst wel opgaven zijn voor de keringen langs het regionaal watersysteem, kan
de een gemaal bij de huidige keersluis een te onderzoeken optie zijn.

Conclusie
Het VKA voor de Zwartewaterkering bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 2.3):
 Een keersluis met een breedte van tenminste 37 meter4. Bij deze breedte wachten schepen in
principe op elkaar om te passeren, maar is het in geval van nood of vergissing wel mogelijk dat
schepen in beide richtingen de keersluis gelijktijdig passeren;
 Een gemaal met een capaciteit van circa 80 m³/s. Met dit gemaal is het mogelijk bij een
waterstand van NAP + 1,00 m de keersluis te sluiten en de waterstanden te reguleren;
 Twee dammen die de kering verbinden met de keringen langs het Zwartewater.

Het VKA Zwartewaterkering ligt ter hoogte van de noordzijde van de Noorderkolk (zie afbeelding 2.4).
Uitgangspunt voor de Zwartewaterkering is een sluitpeil van NAP + 1,00 m, waarbij de kering naar
verwachting eens in de drie tot vijf jaar sluit. Bij dit sluitpeil is versterking van de Stadsdijken
grotendeels overbodig. Bovendien wordt de kans op wateroverlast in de binnenstad van Zwolle
verminderd ten opzichte van de huidige situatie doordat de waterstanden met inzet van het gemaal
worden beheerst.
Afbeelding 2.3 Globaal model voor de Zwartewaterkering bij hoogwater (links) en bij laagwater (rechts)

4

Dit betreft een tussenoplossing tussen een enkel- en tweestrooksprofiel. De breedte van 37 m is ook toegepast bij de
Meppelerdiepsluis.
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Afbeelding 2.4 Mogelijke inpassing van het voorkeursalternatief Zwartewaterkering

2.4 Meekoppelkansen

In de verkenning zijn alle potentiële meekoppelkansen geïnventariseerd. Meekoppelkansen zijn
ontwikkelingen in de omgeving die in combinatie met de oplossing voor de veiligheidsopgave kunnen
worden gerealiseerd. Dit levert meerwaarde op voor de omgeving in combinatie met een vermindering
van maatschappelijke kosten. Deze paragraaf start met een toelichting op het proces voor
inventarisatie en beoordeling van meekoppelkansen. Daarna volgt een inhoudelijke toelichting op
geïnventariseerde kansen. De paragraaf sluit af met een advies voor uitwerking van
meekoppelkansen in de planuitwerkingsfase.
Proces meekoppelkansen
Bij start van de verkenning zijn alle potentiële meekoppelkansen samen met stakeholders
geïnventariseerd. Deze potentiële meekoppelkansen zijn beoordeeld op de criteria uitvoerbaarheid,
vergunbaarheid en financierbaarheid. De kansrijke meekoppelkansen die hieruit voort zijn gekomen,
zijn meegenomen in de eerste trechtering van alternatieven. In de eerste zeef zijn alle mogelijke
alternatieven onder andere beoordeeld op de mate waarin zij de kansrijke meekoppelkansen al dan
niet mogelijk maken. In de tweede trechter naar het VKA zijn meekoppelkansen op een vergelijkbare
wijze meegenomen. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader [Lit. 4] zijn de meekoppelkansen opgenomen en
concreet verbeeld als onderdeel van de kansrijke alternatieven.
Meekoppelkansen dijkversterking
Tijdens de verkenning zijn zowel in de fase van mogelijke alternatieven (zeef 1) als in de fase van
kansrijke alternatieven (zeef 2) actief meekoppelkansen opgehaald. In tabel 2.4 zijn alle opgehaalde
meekoppelkansen weergegeven en een toelichting waarom deze al dan niet als kansrijk richting de
vervolgfase van de planuitwerking zijn opgenomen.
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Tabel 2.4. Inventarisatie en beoordeling meekoppelkansen

Meekoppelkans

Toegankelijkheid uiterwaarden
Holtenbroek

Wanneer
ingebracht?

Kansrijk
ja/nee

Mei 2015

Ja

Windmolens langs Zwolle IJsselkanaal

Mei 2015

Nee

Zwartewaterboulevard (recreatief pad
thv Achmea & Dimence, DT3A)
Vervangen damwanden RWS tbv
vaarwegbeheer
Doortrekken fietspad tussen Voorst en
Zwartewaterallee

Mei 2015

Ja

Mei 2015

Ja

Mei 2015

Nee

Groot onderhoud Holtenbroekerdijk

Mei 2015

Ja

Vispasseerbaar maken (KRW) gemaal
Westerveld
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Zwolle-IJsselkanaal

Mei 2015

Ja

Maart 2016

Mogelijk

Fietspad langs Zwolle-IJsselkanaal
(Scania)
Fietspad langs Zwartewater (Sensus,
VARO, Hornbach)

Maart 2016

Ja

Maart 2016

Nee

Gebiedsontwikkeling Triferto-Leenman
terrein

Maart 2016

Nee

Herinrichting terrein Zwolsche roei- en
zeilvereniging

Maart 2016

Ja

Toelichting

Met een VKA keuze voor buitendijkse
versterking en de ontwikkelde plannen,
inclusief raming van de initiatiefnemers, lijkt
deze meekoppelkans technisch, juridisch
en financieel kansrijk.
Er is nog te veel onduidelijkheid over de
haalbaarheid (draagvlak en
vergunbaarheid) van de windmolens. De
procedurele risico’s van het samenvoegen
van beide initiatieven is te groot.
Deze meekoppelkans is technisch, juridisch
en financieel kansrijk.
Deze meekoppelkans is technisch, juridisch
en financieel kansrijk.
Deze meekoppelkans is voor het gehele
traject technisch en juridsch onvoldoende
kansrijk geacht. Het traject is daarom
gesplitst in een deel langs het Zwolle
IJsselkanaal en een deel langs het
Zwartewater
Deze meekoppelkans is technisch, juridisch
en financieel kansrijk.
Deze meekoppelkans is technisch, juridisch
en financieel kansrijk.
Bij het kansrijke alternatief ‘oeveroplossing’
is deze meekoppelkans relatief eenvoudig
te realiseren. Bij de andere kansrijke
oplossingen leidt deze meekoppelkans tot
extra kosten. Een initiatiefnemer is in die
gevallen noodzakelijk. Er is geen
initiatiefnemer/financier opgestaan voor
deze meekoppelkans. Deze
meekoppelkans is daarom alleen bij de
kansrijke oeveroplossing als mogelijk
kansrijk beoordeeld.
Deze meekoppelkans is technisch, juridisch
en financieel kansrijk.
Deze meekoppelkans is juridisch
(veiligheidszonering) en technisch (te
weinig beschikbare ruimte) niet kansrijk.
Deze meekoppelkans is juridisch
onvoldoende kansrijk (is
bestemmingsplanwijziging mogelijk?)
Deze meekoppelkans is juridisch, technisch
en financieel kansrijk.

Meekoppelkansen Zwartewaterkering
Voor de Zwartewaterkering zijn gedurende de verkenning geen kansrijke meekoppelkansen naar
voren gekomen. Het plangebied voor de kering is veel kleiner dan het plangebied voor de
dijkversterking, waardoor er minder raakvlakken met ontwikkelingen in de omgeving zijn. Daarnaast
wordt de Zwartewaterkering gerealiseerd binnen een beschermd natuurgebied. Binnen dit gebied zijn
ontwikkelingen (meekoppelkansen) op gebied van recreatie niet gewenst.
Op hoger schaalniveau is het effect van een Zwartewaterkering op het regionale systeem beschouwd.
Realisatie van een Zwartewaterkering kan effect hebben op toekomstige opgaven in het regionale
systeem. Echter omdat deze opgaven op dit moment nog niet concreet zijn, zijn deze geen onderdeel
van de scope voor deze verkenning en zijn hier ook geen meekoppelkansen gedefinieerd.
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Meekoppelkansen in de planuitwerking
De meekoppelkansen hebben op enkele trajecten een (mede)bepalende rol gespeeld in het advies
voor een VKA. Het gaat daarbij om:
1. De uitwerking van een oeveroplossing met kleine constructie ter hoogte van Scania waardoor de
meekoppelkansen ‘fietspad langs Zwolle-IJselkanaal’ en ‘natuurvriendelijke oever’ mogelijk is;
2. De uitwerking van een gecombineerde binnendijkse grondoplossing met constructie ter hoogte
van Achmea / Dimence waardoor een wandelpad (Zwartewaterboulevard) mogelijk is;
3. Advies voor een buitendijkse oplossing ter hoogte van Klooienberg om zo werk-met-werk te
kunnen maken met het burgerinitiatief voor herinrichting van de uiterwaard.
De volgende meekoppelkansen zijn niet
onderscheidend geweest in de VKA keuze, maar
zijn wel mogelijk binnen het geadviseerde VKA:
1. Vervanging van damwanden Zwolle
IJsselkanaal ten behoeve van
vaarwegbeheer;
2. Vispasseerbaar maken van gemaal
Westerveld;
3. Koppelen van beheer- en onderhoudsopgave
verharding Holterbroekerdijk.

2.5 Uitgevoerde onderzoeken

Ten behoeve van de beoordeling van de alternatieven in zeef 2 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd
gedurende de verkenningsfase. Hieronder volgt per beoordelingsthema een korte toelichting.
2.5.1

Techniek

Het ontwerpproces is beschreven in de ontwerpnota [Lit. 6]. Aanvullend zijn er verschillende
onderzoeken uitgevoerd binnen het thema techniek, met name in relatie tot het doelbereik en de
effecten van systeemmaatregelen. De conclusies van de uitgevoerde onderzoeken zijn hierna
samengevat.

Technische haalbaarheidsstudie
Er is een studie uitgevoerd naar de technische haalbaarheid en effecten van verschillende mogelijke
systeemmaatregelen [Lit. 8]. In dit onderzoek is voor verschillende systeemmaatregelen onderzocht in
hoeverre deze een oplossing bieden voor de veiligheidsopgave. Daarnaast zijn de effecten van
systeemmaatregelen binnen het watersysteem onderzocht. De resultaten van deze studie zijn
beschreven in paragraaf 2.3.1.

Effect van klimaatverandering
Er is onderzoek uitgevoerd naar het effect van klimaatontwikkeling op de Vecht [Lit. 10], met name om
de invloed van klimaatontwikkeling op het functioneren van een Zwartewaterkering te onderzoeken.
Op basis van de analyse van het huidige systeem en literatuurstudie zijn de volgende conclusies
getrokken:
- waterstanden in de benedenloop van een rivier worden veroorzaakt door een samenspel van de
waterstand aan de monding van een rivier en de afvoer op de rivier. De ontwikkeling van
waterstanden in het systeem van de Vecht als gevolg van klimaatverandering zijn daardoor
afhankelijk van zowel de afvoer van de Vecht, het peil van het IJsselmeer en windopzet op het
IJsselmeer;
- met het huidige instrumentarium is een accurate voorspelling van het effect van
klimaatontwikkeling op afvoer van de Vecht niet mogelijk;
- een meer accurate voorspelling wordt voor de langere termijn onderzocht in een GRADE studie
met als verwachte opleverdatum 2019;
- laagfrequente hoogwaters worden ter hoogte van Zwolle gedomineerd door hoge afvoer van de
Vecht;
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-

hoogfrequente hoogwaters ontstaan ter hoogte van Zwolle door een samenspel tussen het
IJsselmeerpeil, stormopzet op het IJsselmeer/Ketelmeer en afvoer op de Vecht en op de
Weteringen;
uit een vergelijking met de Lippe is het de verwachting dat de frequentie van (hoogfrequente)
hoogwaters met een kans van voorkomen van eens in de 5 jaar in de toekomst zal verdubbelen
tot eens in de 2,5 jaar.

In de afweging tussen de alternatieven voor Stadsdijken Zwolle leiden de bovenstaande conclusies tot
het volgende onderscheid:
- voor het ontwerp van de dijkversterking wordt ontworpen op laagfrequente hoogwaters. Daarmee
is de dijkversterking afhankelijk van de ontwikkeling van Vechtafvoer. Deze parameter is onzeker
maar wordt onderzocht. Voordat tot realisatie wordt overgegaan is de verwachting dat eventuele
gewijzigde inzichten op basis van nader onderzoek meegenomen kunnen worden;
- voor de Zwartewaterkering gelden meer afhankelijkheden: het ontwerp van de hoogte en de
sterkte van keersluis en dam is afhankelijk van laagfrequente hoogwaters (Vechtafvoer). De
capaciteit van het gemaal is afhankelijk van de ontwikkeling van afvoeren op de Weteringen. De
sluitfrequentie is afhankelijk van de ontwikkelingen van zowel de Vechtafvoer, afvoer op de
Sallandse weteringen, het IJsselmeerpeil als windopzet. Door de verschillende afhankelijkheden is
de situatie van de Zwartewaterkering in relatie tot klimaatontwikkeling complexer dan van een
dijkversterking.
Overstromingsrisico
Een dijkversterking en een Zwartewaterkering hebben op verschillende wijze effect op het
overstromingsrisico. Het overstromingsrisico is de vermenigvuldiging van de kans op overstroming en
de gevolgen daarbij. Een dijkversterking beperkt de kans op overstroming, maar heeft geen effect op
de gevolgen. Een Zwartewaterkering (met gemaal) zorgt voor zowel een verlaging van de kans op
overstroming als voor een beperking van de gevolgen bij overstroming, doordat met de kering Zwolle
wordt afgesloten van het buitenwater. In de afweging van de alternatieven is het effect op
overstromingsrisico op basis van expert judgement bepaald. Dit geeft voldoende informatie voor
afweging van de alternatieven.

Scheepvaart
Er is een studie uitgevoerd om het huidige gebruik van het Zwartewater door scheepvaart in beeld te
brengen en om een inschatting te maken van het toekomstig gebruik [Lit. 11]. De vaarweg is geschikt
voor binnenvaart tot schepen klasse Va5. De route is met name van belang voor de havens van
Hasselt en Meppel. Het verbindt deze havens met de haven van Zwolle en met de IJssel. In geval van
ijsgang op de meren of in het geval van een gesloten Ramspol is het een omvaarroute voor al het
scheepvaartverkeer uit Hasselt en Meppel.
In het Zwartewater varen recreanten van en naar de jachthavens van Zwolle, recreanten op doorvaart
vanaf de IJssel en leden van de Zwolsche Zeil- en Roeivereniging. Deze laatste houden ook
roeiwedstrijden op het Zwartewater ter hoogte van de kering. De scheepvaart studie concludeert dat
de functionaliteiten en (vaarweg)beperkingen van het Zwartewater in de huidige situatie goed in beeld
zijn. De scheepvaartintensiteit in het voor deze verkenning relevante deel van het Zwarte Water is niet
bekend (geen tellingen beschikbaar), maar wordt geschat op circa 4000 bewegingen van
beroepsvaart per jaar (expert judgement Rijkswaterstaat).
2.5.2

Impact op de omgeving

Om de impact op de omgeving in beeld te brengen is gestart met het opstellen van een
milieueffectrapport (MER). Daarnaast is een Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) opgesteld. Beiden zijn
hieronder toegelicht.

5

Scheepvaart klasse Va zijn de zogenaamde Rijnschepen. Dit zijn schepen met een laadvermogen tot ongeveer 4000 ton en
afmetingen met een lengte van 95 tot 135 meter en een breedte van 11,45 meter.
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Milieueffectrapport (fase 1) [Lit. 5]
Om de impact op de omgeving te onderzoeken is al in de Verkenningsfase gestart met de m.e.r.procedure en is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER wordt normaal gesproken
opgesteld voor de goedkeuring van het projectplan Waterwet, gekoppeld aan de planuitwerkingsfase.
Omdat in de verkenningsfase al een keuze voor het voorkeursalternatief wordt gemaakt, is het MER
voor het project Stadsdijken Zwolle in twee fasen opgeknipt. MER fase 1 is in de verkenningsfase
onderdeel van de onderbouwing van een voorkeursbeslissing. MER fase 2 is in de
planuitwerkingsfase onderdeel van de onderbouwing van de uitwerking van het voorkeursalternatief
en het besluit over het projectplan Waterwet. Het hele MER (fase 1 en 2) ligt vervolgens samen met
het projectplan Waterwet en de benodigde vergunningen officieel ter inzage.
In het MER fase 1 zijn de effecten van de alternatieven voor zowel dijkversterking als de
Zwartewaterkering op milieuwaarden en functies in de omgeving beschreven en beoordeeld.
Vervolgens zijn ook de effecten voor de geselecteerde voorkeursalternatieven binnen beide
trechteringssporen (dijkversterking en Zwartewaterkering) beschreven en beoordeeld.
Zowel het voorkeursalternatief dijkversterking als het voorkeursalternatief Zwartewaterkering hebben
resterende milieueffecten (na mitigatie). Voor beide voorkeursalternatieven is er geen sprake van no
go’s op basis van de milieueffecten. Een dijkversterking heeft meer negatieve effecten op het
landschap en cultuurhistorie en heeft grotere effecten in de aanlegfase. Daarnaast geldt bij een keuze
voor een dijkversterking Stadsdijken dat ook de dijkversterking Mastenbroek - Zwarte Water moet
worden uitgevoerd met bijkomende effecten. Een Zwartewaterkering biedt (grotendeels) een oplossing
voor beide versterkingsopgaven. Een Zwartewaterkering heeft naar verwachting daarentegen grotere
impact op Natura 2000-gebied en op beschermde soorten, heeft negatieve impact op de scheepvaart
en leidt tot een opstuwend effect stroomafwaarts bij sluiting.
Het MER (fase 1) bevat alleen informatie voor
het onderdeel milieu die nodig is om één
voorkeursalternatief te kiezen (de
verkenningsfase). In de planuitwerkingsfase
vindt gedetailleerder onderzoek plaats naar
milieueffecten voor het gekozen
voorkeursalternatief (MER fase 2). Op basis van
het uitgewerkte voorkeursalternatief wordt
daarnaast in de planuitwerking een projectplan
Waterwet of een projectbesluit (in het kader van
de nieuwe Omgevingswet) opgesteld.

Ruimtelijk Kwaliteitskader [Lit. 4]
Naast het MER is het Ruimtelijk Kwaliteitskader
(RKK) opgesteld. Binnen het HWBP is een
goede landschappelijke inpassing onderdeel van de opgave. Om hier invulling aan te geven is een
algemeen kader opgesteld voor dijken in de Provincie Overijssel [Lit. 12]. Het RKK Stadsdijken Zwolle
geeft een locatiespecifieke invulling aan de landschappelijke inpassing van het tracé Stadsdijken
Zwolle. Het RKK beschrijft de visie op een zorgvuldige inpassing van de versterkingsopgave. Deze
visie doet een uitspraak over de manier waarop de versterkingsmaatregelen vorm gegeven kunnen
worden zodat de huidige kwaliteiten teruggebracht kunnen worden, maar ook de ruimte bieden voor
kansen, wensen en opgaven.
2.5.3

Kosten

Voor de dijkversterkingsalternatieven is per kansrijk alternatief voor het gehele dijktraject een SSK6
raming opgesteld. Deze raming is vervolgens gesplitst naar de deeltrajecten ten behoeve van de
afweging van de alternatieven per traject. Voor het resulterende VKA dijkversterking is vervolgens een
aparte SSK raming opgesteld [Lit. 13].

6

SSK staat voor Standaard Systematiek Kostenramingen
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Voor de Zwartewaterkering is een SSK raming opgesteld ten behoeve van de alternatieven afweging.
Deze SSK raming is opgesteld voor één van de alternatieven en daarnaast zijn de meer- en
minderkosten voor de andere alternatieven bepaald. Na keuze van het VKA Zwartewaterking is voor
dit VKA de SSK raming geactualiseerd [Lit. 13].
In de vergelijking van het VKA dijkversterking en het VKA Zwartewaterking zijn ook de kosten van de
andere onderdelen binnen de afwegingsscope meegenomen (zie paragraaf 1.2). De kosten voor
meekoppelkansen zijn niet meegenomen in de vergelijking, omdat de meerkosten van
meekoppelkansen worden gedragen door de initiatiefnemer van deze kansen en deze kosten niet
onderscheidend zijn voor de keuze voor een oplossing voor de veiligheidsopgave. De kosten voor de
dijkversterking Mastenbroek - Zwartewater zijn gebaseerd op een KOSWAT 7raming op basis van een
nadere veiligheidsanalyse van de versterkingsopgave voor dit dijktraject [Lit. 14]. De kosten voor
versterking van de huidige keersluis Zwolle (ten behoeve van afweging dijkversterking of de
systeemmaatregel Zwartewaterkering) zijn apart geraamd, eveneens naar aanleiding van een globale
analyse van de opgave [Lit. 13].
In de kostenraming zijn geen kosten voor beheer en onderhoud aan de Stadsdijken opgenomen.
Zowel bij keuze voor een dijkversterking als voor een Zwartewaterkering blijft er sprake van beheer en
onderhoud aan de Stadsdijken. Een dijkversterking leidt niet tot grote meerkosten hiervoor.
Tabel 2.5 toont de contante waarde8 van de projectkosten als het resultaat van de ramingen voor het
VKA dijkversterking en het VKA Zwartewaterking. Uitgangspunt voor de levensduurkosten9 is een
levensduur van 100 jaar. De beheer en onderhoudskosten zijn contant gemaakt uitgaande van deze
100 jaar.
Tabel 2.5 Resultaat kostenramingen VKA dijkversterking en VKA Zwartewaterkering [ (10)
Kosten VKA dijkversterking
Stadsdijken Zwolle
Mastenbroek Zwartewater
Keersluis Zwolle

Projectkosten contante
waarde (€ mln)
62
48
1

TOTAAL dijkversterking

111

Kosten VKA Zwartewaterkering
Zwartewaterkering
Restopgave damwanden
Compensatie opstuwing
TOTAAL Zwartewaterkering

Projectkosten contante
waarde (€ mln)
126
26
5
157

2.6 Omgevingsproces

In de verkenningsfase is de omgeving op verschillende momenten en manieren betrokken bij de
processtappen en in het keuzeproces. Hieronder volgt een toelichting op de betrokken partijen en het
participatieproces dat met deze partijen en andere belangstellenden is doorlopen. De paragraaf sluit
af met een toelichting op het bestuurlijke proces dat met de ambtelijke begeleidingsgroep (ABG) en de
stuurgroep (SG) is doorlopen.
2.6.1

Betrokken partijen

De volgende partijen zijn betrokken geweest via ontwerpsessies, overleggen en gesprekken in de
verkenning Stadsdijken Zwolle:
- Bestuurlijke partners (gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat);
7

KOSWAT staat voor KOSten voor versterken WATerkeringen

De contante waarde is de huidige waarde van de totale investering voor realisatie en beheer en onderhoud gedurende de
levensduur van de dijkversterking of Zwartewaterkering. Voor een investering over 20 jaar is de huidige waarde bijvoorbeeld
gelijk aan het bedrag dat in 20 jaar met rente groeit tot de benodigde investering.
9
De levensduurkosten zijn alle kosten die na realisatie moeten worden gemaakt om het project tot einde van de levensduur (in
dit geval 100 jaar) in stand te houden. Dit betreft met name beheer- en onderhoudskosten.
10
Voor een controle op de robuustheid van de ramingen is een second opinion uitgevraagd bij een adviesbureau. Deze
ramingen komen tot een nog iets groter verschil tussen dijkversterking en Zwartewaterkering. Het verschil loopt op tot circa 60
miljoen euro bij een referentieperiode van 100 jaar.
8
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-

Natuurorganisaties (landschap Overijssel, natuur en
milieu Overijssel);
Bewoners (dijkbewoners en inwoners gemeente
Zwolle);
Jachthavens (Dijkzicht, WSZV, de Hanze);
Verenigingen (kano-/roei en zeil-/hengelsport
vereniging, wijkverenigingen);
Bedrijven in het projectgebied (waaronder Scania,
VARO Energy, Dimence, Leenman BV, Triferto);
Nutsbedrijven (waaronder Gasunie, Enexis, kpn, Ziggo,
Vitens);
Interne specialisten en adviseurs van het waterschap
(vanuit onder andere de disciplines beheer en
onderhoud, watersysteem, waterveiligheid, strategie,
ecologie, landschap en bodem).

2.6.2

Het participatieproces

Het proces is gestart met een dialoog over de opgave en het vaststellen van nut en noodzaak voor de
verkenning. Vervolgens is het participatieproces op hoofdlijnen in vier stappen doorlopen:
A. Inventarisatie van alle oplossingsrichtingen;
B. Van alle oplossingen naar mogelijke alternatieven;
C. Van mogelijke naar kansrijke alternatieven (zeef 1);
D. Van kansrijke alternatieven naar het voorkeursalternatief (zeef 2).
Stap A/B: Inventarisatie van alle oplossingsrichtingen tot mogelijke alternatieven (najaar 2015)
Voor de inventarisatie van alle oplossingsrichtingen en voor de eerste selectie van mogelijke
alternatieven zijn expertsessies georganiseerd met interne specialisten en adviseurs van het
waterschap, en specialisten en adviseurs van de bestuurlijke partners. In de sessies zijn zowel de
dijkversterkingsalternatieven als de mogelijke systeemmaatregelen besproken. Gemeente Zwolle,
Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zijn betrokken door vooruitlopend op de ontwerpateliers de
mogelijke alternatieven te bespreken en nadrukkelijk te vragen naar aanvullingen en ideeën.
Onderdeel van het proces in deze fases was ook de eerste inventarisatie van meekoppelkansen.

Stap C: Van mogelijke naar kansrijke alternatieven (eind 2015 - begin 2016)
- C1: De mogelijke alternatieven zijn beoordeeld tijdens expertsessies met interne specialisten en
adviseurs van het waterschap, specialisten en adviseurs van de bestuurlijke partners en van een
adviesbureau. De dijkversterkingsalternatieven en de systeemmaatregelen zijn in aparte sessies
besproken.
- C2: In deze stap zijn meekoppelkansen geïnventariseerd die mede bepalend zijn voor de selectie
van de kansrijke dijkversterkingsalternatieven. Hiervoor is een werksessie georganiseerd met
landschapsarchitecten en specialisten en adviseurs van de bestuurlijke partners.
- C3: Op basis van de uitkomsten van voorgaande sessies is de selectie van kansrijke alternatieven
bepaald samen met landschapsarchitecten, specialisten en adviseurs van de bestuurlijke partners
en van een adviesbureau. De selectie van kansrijke alternatieven is voor de dijkversterking en de
systeemmaatregelen apart uitgevoerd.
- C4: In deze fase heeft de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) [Lit. 3] ter inzage gelegen.
Tijdens de inloopbijeenkomsten (in Holtenbroek en in Voorst) is aan de aanwezigen gevraagd
welke alternatieven zij missen in de NRD.
Naast bovengenoemde participatieonderdelen is in deze stap ook een informatiebijeenkomst voor
ondernemers van het bedrijventerrein Voorst georganiseerd en is een eerste nieuwsbrief verspreid bij
alle adressen binnen 100 meter rondom het dijktracé.

D: Van kansrijke alternatieven naar voorkeursalternatief (voorjaar 2016 –2017)
D1 t/m D4: De kansrijke alternatieven zijn verder besproken, aangevuld en uitgewerkt met meerdere
omgevingspartijen in vier ontwerpateliers (1. Kwaliteiten & Kansen; 2. Van kansrijke alternatieven naar
ruimtelijk ontwerp; 3. Fijnslijpen en verdiepen kansrijke alternatieven; 4. Beoordelen en voorkeur
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bepalen). Bij deze ontwerpateliers waren bedrijven, natuurorganisaties, bewoners en verenigingen,
bestuurlijke partners, landschapsarchitecten en een adviesbureau aanwezig.
Voor de bedrijven in deeltraject 1 t/m 3 zijn de bijeenkomsten na ontwerpatelier 2 vervangen door
bilaterale sessies vanwege efficiëntie en effectiviteit, mede op verzoek van de bedrijven zelf. Hierbij
schoven specialisten en adviseurs van bestuurlijke partners aan waar nodig.
Gedurende het proces bleek dat er zowel bij het waterschap als bij de stakeholders behoefte was aan
extra afstemming. Hiervoor zijn de volgende sessies gehouden :
- D5: brainstormatelier Zwartewaterkering, waarbij het kansrijke alternatief Zwartewaterkering is
besproken met bedrijven, natuurorganisaties, bewoners en verenigingen, bestuurlijke partners,
landschapsarchitecten en een adviesbureau;
- D6: ontwerpatelier deeltraject 1A Scania, waarbij een ontwerp optimalisatie is uitgewerkt samen
met de gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat en Scania;
- D7: ontwerpatelier deeltraject 4, waar met gemeente Zwolle enkele ontwerpen verder zijn
uitgediept en waar mogelijk geoptimaliseerd.
- D8: een terugkoppeling aan de diverse stakeholders over het resultaat van het doorlopen ontwerpen gebiedsproces: het concept VKA. Er is een aparte terugkoppeling gegeven aan de bedrijven
van deeltraject 1 t/m 3 en een sessie aan de stakeholders van deeltraject 4 en 5.
Tijdens de terugkoppelingsbijeenkomsten voelden verschillende partijen zich wat overvallen door het
concept-VKA en was er behoefte aan extra en expliciete inspraak. Dit heeft geleid tot de volgende
aanvullende activiteiten:
- D9: extra bewonersbijeenkomst Holtenbroek om bewoners nader te informeren, reactie op te halen
en bewoners actief uit te nodigen om mee te denken in de vervolgfase;
- D10: gesprek tussen bestuurders Hans de Jong (waterschap) en Ed Anker (gemeente Zwolle) en
de ondernemers van Voorst
- D11: Een extra informatiebrochure in samenwerking met Holtenbroek.com die is verspreid in delen
van Holtenbroek, Aa-landen en Stadshagen.
Bij deze aanvullende activiteiten zijn alle betrokkenen uitgenodigde om hun stem te laten horen aan
het bestuur per brief, e-mail of door in te spreken tijdens de behandeling van het concept-VKA in de
commissie Waterveiligheid op 13 juni 2017 of tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van
26 september 2017.
2.6.3

Het bestuurlijke proces

In het bestuurlijke proces zijn de volgende partijen betrokken in de verkenning:
- Bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG): in de BBG zijn de betrokken overheden gemeente Zwolle,
provincie Overijssel en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. De BBG adviseert het algemeen
bestuur (AB) van het waterschap over de 1e zeef (vaststellen kansrijke alternatieven) en de 2e
zeef: de keuze van een voorkeursalternatief; De BBG is 3x bij elkaar gekomen in de
verkenningsfase.
- De BBG wordt voorbereid in een Ambtelijke begeleidingsgroep (ABG). In de ABG zijn dezelfde
partijen vertegenwoordigd als in de BBG en zijn de voortgang en tussenproducten van de
verkenning besproken ter advisering aan de BBG-leden; De ABG is 16x bij elkaar gekomen in de
verkenningsfase.
- Het bestuur van het waterschap: het dagelijks bestuur (DB) en AB van Waterschap Drents
Overijsselse Delta zijn gedurende de verkenning geïnformeerd over de voortgang en de
tussentijdse keuzes.
In het DB van het waterschap is op 18 april 2017 een concept VKA vastgesteld, op basis van de
resultaten van het ontwerp- en gebiedsproces. Dit concept VKA is in twee bijeenkomsten voorgelegd
aan de BBG. De BBG heeft met enkele randvoorwaarden unaniem positief geadviseerd om het
concept-VKA vast te stellen als definitief VKA. Het AB stelt op 26 september 2017 het VKA definitief
vast.
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2.7 Duurzaam GWW

In de verkenning heeft het waterschap de Aanpak duurzaam GWW ingezet. De Aanpak Duurzaam
GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in grond-, weg- en waterbouwprojecten een
plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. De aanpak draait om het doorlopen
van stappen, zoals het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen,
concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase. Voor Stadsdijken Zwolle is
door het projectteam de omgevingswijzer ingevuld. De omgevingswijzer geeft weer welke
duurzaamheidsthema’s kansrijk zijn om een plek te geven in het project. Vervolgens is voor het
concept-VKA een ambitieweb ingevuld [Lit. 2]. Het ambitieweb is het startpunt voor vertaling van de
duurzaamheidsambities naar het ontwerp in de planuitwerkingsfase. Het ambitieweb laat zien dat op
diverse thema’s kansen liggen binnen Stadsdijken om aantoonbaar extra duurzaamheidsresultaten te
behalen ten opzichte van het wettelijk minimum.
Afbeelding 2.5 Ambitieweb concept-Voorkeursalternatief Stadsdijken Zwolle.

Niveau 1 = wettelijk minimum
Niveau 2 = aantoonbaar extra
Niveau 3 = maximaal haalbaar
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3

Voorstel voorkeursalternatief

Dit hoofdstuk start met een korte beschrijving van het voorstel voor het voorkeursalternatief voor het
oplossen van de veiligheidsopgave van Stadsdijken Zwolle in paragraaf 3.1. De tweede paragraaf
geeft de onderbouwing van dit VKA advies. Paragrafen 3.3 tot en met 3.5 beschrijven vervolgens
kosten, planning en risico’s behorende bij dit VKA.

3.1

Beschrijving voorstel voorkeursalternatief op hoofdlijnen

Het voorstel is om als VKA te kiezen voor een dijkversterking van de Stadsdijken Zwolle. Tabel 3.1
laat per deeltraject zien welk type versterking wordt ingezet. Na de tabel volgt een toelichting van het
VKA in verschillende beelden. De paragraaf sluit af met een toelichting op de uitvoeringsaspecten en
de meekoppelkansen die onderdeel zijn van het VKA. Een meer gedetailleerde uitwerking van het
voorgestelde VKA en de bijbehorende ontwerpkeuzes is opgenomen in de ontwerpnota [Lit. 6].
Tabel 3.1 Opbouw voorstel voorkeursalternatief

Naam

VKA

Oeveroplossing (KA2) met inzet constructie,
maatwerk ter hoogte van de haven

4A

1B

Buitendijks (KA3)

4B

2A

Beheermaatregelen (zandzakken) (KA4)
Buitendijks (KA3)

4C

4D

2C

Binnendijks (KA1) - met constructie

5A

2D

Binnendijks (KA1) – gedeeltelijk met constructie

5B

1A

2B

3

Binnendijks (KA1) - met constructie

Naam

VKA

Combinatie Binnendijks (KA1) en
Buitendijks (KA3) - gedeeltelijk
met constructies
Buitendijks (KA3) – gedeeltelijk
met constructie
Buitendijks (KA3)

Binnendijks (KA1) – gedeeltelijk
met constructies
Buitendijks (KA3) – gedeeltelijk
met constructie
Buitendijks (KA3)

Verbeelding van het voorstel voor het voorkeursalternatief
Het voorgestelde VKA kent grofweg een driedeling in het traject (zie afbeelding 3.1):
1. De aanleg van groene oevers met industriële uitstraling langs bedrijventerrein de Voorst
(deeltraject 1 en 2);
2. Het traject langs Holtenbroek wordt gekenmerkt door compacte groene grondoplossingen (zowel
binnen- als buitendijks) met recreatieve uitstraling. Daar waar ruimte ontbreekt worden
constructies toegepast (deeltraject 3 en 4);
3. Het noordelijke traject kent een buitendijkse grondoplossing met waar nodig klei-ingravingen
(deeltraject 5).
De volgende meekoppelkansen gaan mee naar de planuitwerkingsfase:
1. Recreatieroute langs Zwolle-Ijsselkanaal
2. Vervangen damwanden Zwolle IJsselkanaal ten behoeve van vaarwegbeheer
3. Wandelpad Zwartewaterboulevard ter hoogte van Dimence en Achmea
4. Herinrichting buitendijks gebied Klooienberg
5. Koppelen van beheer- en onderhoudsopgave verharding Holterbroekerdijk.
6. Vispasseerbaar maken van gemaal Westerveld;
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Afbeelding 3.1 Overzicht ruimtelijke inpassing van het voorgestelde voorkeursalternatief

3.2 Onderbouwing voorstel voor het voorkeursalternatief

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit verkenningenrapport zijn zowel alternatieven voor een
dijkversterking als alternatieven voor een Zwartewaterkering (systeemmaatregel) onderzocht. Binnen
beide sporen is een concept voorkeursalternatief bepaald. Deze twee resulterende alternatieven zijn
tegen elkaar afgewogen op de thema’s techniek, impact op de omgeving en kosten. De afweging leidt
tot de volgende conclusies:
- Techniek: op dit thema scoort de dijkversterking beter dan de Zwartewaterkering. Voor de
dijkversterking geldt een licht negatieve beoordeling op basis van risico’s in de aanlegfase door
het grote aantal verleggingen van kabels en leidingen. Voor de Zwartewaterkering geldt een sterk
negatieve beoordeling op basis van de toevoeging in het areaal voor beheer en onderhoud, de
onzekerheden in relatie tot klimaatontwikkeling en toevoeging van een schakel in het
scheepvaartnetwerk;
- Impact op de omgeving (milieueffecten): dit thema is niet sterk onderscheidend tussen de
alternatieven. Voor beide alternatieven zijn er sterk negatieve effecten, maar is er geen sprake
van no go’s. De dijkversterking leidt tot meer negatieve effecten dan de Zwartewaterkering en
heeft ook effecten op het traject Mastenbroek - Zwartewater. De Zwartewaterkering leidt mogelijk
tot significante effecten op beschermde soorten;
- Kosten: dit thema is sterk onderscheidend tussen de alternatieven. De levensduurkosten van de
Zwartewaterkering liggen ongeveer 40% hoger dan de levensduurkosten van de dijkversterking.
Deze conclusies zijn in tabel 3.2 gevisualiseerd:
Tabel 3.2 Resultaten afweging VKA Dijkversterking vd VKA Zwartewaterkering

Thema

Techniek
Impact op de
omgeving
Kosten

Dijkversterking

Zwartewaterkering

Uitvoeringsrisico’s K&L (geel)

Toevoeging areaal B&O, onzekerheden in relatie tot
klimaatontwikkeling, extra schakel scheepvaartnetwerk
(oranje)

Geen no go’s. Meerdere sterk negatieve
effecten (oranje)

Geen no go’s. Sterk negatief effect op beschermde soorten,
mogelijk aanpassing ontwerp dammen noodzakelijk. (oranje)

Levensduurkosten €111 mln (groen)

Levensduurkosten € 157 mln (+40% ten opzichte van
dijkversterking) (oranje)

* geel: beperkt negatieve effecten, oranje: sterk negatieve effecten, groen (kosten): meer dan 20% lager dan alternatief
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Voor de context en ondersteuning van de besluitvorming is ook het draagvlak in beeld gebracht. Dit
laat zien dat er voor beide alternatieven zowel voorstanders zijn als tegenstanders met grote
weerstand. Het draagvlak is voor elk van de alternatieven nader beschreven in bijlagen I tot en met III.
Op basis van de conclusies is het voorstel om als voorkeursalternatief voor Stadsdijken Zwolle te
kiezen voor een dijkversterking. De volgende argumenten op de aspecten techniek en kosten zijn
doorslaggevend in dit advies.

Thema techniek
De dijkversterking voorkomt het toevoegen van een extra schakel op de scheepvaartroute van
het Zwarte Water. Mede gezien de onzekerheden in klimaatontwikkeling (wat kan leiden tot
hogere frequentie van het sluitregime van de Zwartwaterkering) als in de scheepvaart (toe- dan
wel afname van het aantal scheepvaartbewegingen) is het toevoegen van een extra schakel door
middel van een Zwartewaterkering ongewenst.
De dijkversterking biedt een oplossing binnen het huidige areaal. Hierdoor blijft beheer en
onderhoud beperkt tot het al aanwezige areaal. Met een Zwartewaterkering wordt een geheel
nieuw element aan het watersysteem toegevoegd dat, naast het bestaande areaal, tot einde
levensduur intensief onderhouden moet worden om de betrouwbaarheid te garanderen.
Thema kosten
Een dijkversterking is, beschouwd op de totale levensduur, goedkoper (circa € 45 mln11) dan een
Zwartewaterkering. In deze kostenvergelijking gaat het waterschap er vanuit dat:
Een Zwartewaterkering alleen met gemaal kansrijk is;
De minimale breedte van de keersluis 37m is (vaarweg klasse Va, minimale eis
vaarwegbeheerder);
Geen schutsluis nodig is.

Thema draagvlak
Tijdens de bespreking van het concept-VKA met de bestuurlijke partners, is uitgebreid gesproken over
de behoefte aan een analyse op een hoger schaalniveau voor de regio Zwolle (zie tekstbox 3.1). De
vraag is toen nadrukkelijk aan bod gekomen of het VKA dijkversterking met het oog op deze studie nu
de voorkeur geniet. Zowel waterschap als de bestuurlijke partners zijn daarin op basis van het
volgende argument tot een positieve conclusie gekomen:
De dijkversterking is op de korte termijn de meest doelmatige ‘no regret’ maatregel. De doelmatigheid
van de Zwartewaterkering kan pas beoordeeld worden na de studie ‘Waterrobuust Zwolle’. Het
voorkeursbesluit voor Stadsdijken Zwolle uitstellen tot de resultaten van Waterrobuust Zwolle bekend
zijn, is niet wenselijk. Reden hiervoor is de urgentie van het waterveiligheidsprobleem en de grote
belangen binnendijks.
Ten behoeve van het draagvlak is bovendien voorgesteld om met het vaststellen van het
Voorkeursalternatief ook de volgende randvoorwaarden zoals gesteld in de BBG door bestuurlijke
partners, vast te stellen:
De belangen van bewoners en bedrijven van Zwolle staan centraal in de verdere uitwerking.
Het waterschap neemt eventueel (extra) inpassingsmaatregelen om het draagvlak te
vergroten.
Gezien de reacties van de bedrijven op Voorst wordt aan het waterschap gevraagd om
samen met de (buitendijks gelegen) bedrijven een plan van aanpak te maken voor
bereikbaarheid en adaptieve maatregelen bij hoogwatersituaties.
WDOdelta werkt samen met provincie en gemeente de systeemvraag uit voor een
toekomstig waterrobuust Zwolle en omgeving en neemt deze uitkomsten zoveel als mogelijk
mee bij de uitwerking van de Stadsdijken.

Voor een controle op de robuustheid van de ramingen is een second opinion uitgevraagd bij een adviesbureau. Deze
ramingen komen tot een nog iets groter verschil tussen dijkversterking en Zwartewaterkering. Het verschil loopt op tot circa 60
miljoen euro bij een referentieperiode van 100 jaar.
11
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Textbox 3.1 Studie waterrobuust Zwolle

Waterrobuust Zwolle
De Stadsdijken van Zwolle zijn een schakel in het totale water(veiligheids)systeem van de stad Zwolle. Voor
klimaatbestendigheid van de stad is de samenhang van de keringen met het regionale watersysteem en de
waterrobuuste inrichting van de stad van belang. Om naar de toekomst de raakvlakken en wisselwerking tussen de
verschillende systemen goed te borgen, is een analyse nodig van het systeem op een hoger schaalniveau (stad
Zwolle en daarbuiten). In de BBG van 19 mei 2017 hebben de gemeente Zwolle, het Waterschap Drents Overijsselse
Delta en de Provincie Overijssel afgesproken een verkenning te starten naar mogelijke oplossingsrichtingen voor een
waterrobuust Zwolle. Het beoogd resultaat is dat er bij de gemeente Zwolle, WDODelta en de provincie Overijssel
een gedeeld beeld is over de werking van het huidige systeem bij hoge afvoer en dat er een governance
infrastructuur is ontstaan waarin (deel)studies/projecten no-regret kunnen worden afgewogen/besloten in relatie met
een lange termijn visie voor een waterrobuust Zwolle. Het betreft een langere termijn onderzoek waarbij de resultaten
over 3 tot 5 jaar verwacht worden.

3.3 Verbeelding en ontwerpkeuzes per deeltraject

Deze paragraaf geeft per deeltraject van de Stadsdijken een aantal visualisaties van het voorgestelde
VKA en beschrijft de daarbijbehorende ontwerpkeuzes.
Deeltraject 1 Voorst Zwolle-IJssel Kanaal
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Het voorgestelde voorkeursalternatief voor deeltraject 1 kent de volgende uitgangspunten:
-

de dijk wordt in de richting van het water versterkt door de aanleg van een groene oever;
ter hoogte van de insteekhaven vindt de versterking plaats op het parkeerterrein van Scania met
behoud van de functionaliteit van de sprinklerpompen en het huidige aantal parkeerplaatsen (in de
eindsituatie);
de testbaan van Scania blijft in de definitieve situatie ongewijzigd;
de definitieve situatie biedt ruimte voor een fietspad;
ter hoogte van de Rieteweg wordt de dijk in de richting van het water versterkt. De
toegankelijkheid van het terrein van C&I Holland en IJzerleeuw blijft hierbij in de definitieve situatie
behouden;
in de detaillering van het ontwerp wordt rekening gehouden met het zoveel mogelijk voorkomen
van grote verleggingen van kabels en leidingen, in ieder geval: persrioolleiding gemeente Zwolle
en Waterschap, Middenspanning Tennet en gasleiding Enexis.

Deeltraject 2 Voorst Zwartewater

Het voorgestelde voorkeursalternatief voor deeltraject 2 kent de volgende uitgangspunten:
-

de dijk wordt ter hoogte van de Katwolderweg en Gasthuisdijk (deeltraject 2A) niet versterkt. In
geval van hoogwater worden tijdelijke beheermaatregelen ingezet;
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-

-

de dijk wordt ter hoogte van het Balkengat (deeltraject 2B) in de richting van het water versterkt
door de aanleg van een groene oever (afbeelding links onder);
de dijk wordt ter hoogte van de tankput van VARO energy (deeltraject 2C) versterkt in de beperkte
ruimte tussen de aanmeerplaats en de tankput (afbeelding rechts onder). De damwanden in de
buitenteen worden nader onderzocht en indien nodig vervangen. De afgekeurde leidingkruising
wordt aangepast;
de dijk wordt ter hoogte van Zandbergen en Hornbach (deeltraject 2D) richting de bedrijven
(binnenwaarts) versterkt in grond met lokaal grondkerende constructies voor het behoud van
functionaliteit;
verlies aan parkeergelegenheid bij VARO en Zandbergen wordt in de definitieve situatie
hersteld/gecompenseerd;
de nieuwe situatie maakt een fietspad op of langs de kruin niet onmogelijk op het moment dat het
gebruik van de naastliggende bedrijfsterreinen wijzigt.

Deeltraject 3 Holtenbroek Zuid
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Het voorgestelde voorkeursalternatief voor deeltraject 3 kent de volgende uitgangspunten:
-

de dijk wordt ter hoogte van Dimence en Achmea versterkt in de ruimte tussen het Zwartewater en
de bebouwing. Constructies worden toegepast in de buiten- en binnenteen ten behoeve van het
behoud van gebouwen en de functionaliteit van het Zwartewater;
de dijk wordt ter hoogte van Van Triest (Euromaster) en Leerentveld (Europcar) versterkt met een
constructie die de functionaliteit van de parkeerterreinen en het Zwarte Water behoudt;
ter hoogte van de Blaloweg wordt de dijkkruin landinwaarts verplaatst om de aanwezige kabels en
leidingen en bijhorende afsluiters te sparen;
de dijk krijgt een groene uitstraling. Ook de damwandconstructie ter hoogte van Van
Triest/Leerentveld biedt ruimte voor het aanbrengen van groenvoorzieningen;
de nieuwe situatie biedt ter hoogte van Achmea en Dimence ruimte voor een wandelpad.

Deeltraject 4, Holtenbroekerdijk
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Het voorgestelde voorkeursalternatief voor deeltraject 4 kent de volgende uitgangspunten:
-

-

-

-

de dijk wordt ter hoogte van de Leenman en Triferto in grond versterkt (deeltraject 4A):
o de dijkvoet wordt smal gehouden door inzet van constructies waar nodig;
o de huidige laanstructuur met twee rijen beplanting wordt behouden of teruggebracht;
o de functionaliteit en toegankelijkheid van bedrijven is na versterking minimaal gelijk aan
de huidige situatie;
o het fiets- en vrachtverkeer ter hoogte van de Industrieweg blijft in de definitieve situatie
van elkaar gescheiden;
o het ondergrondse bezinkbassin met daarbij behorende kabels en leidingen gelegen onder
de fietstunnel, blijven ongestoord;
de dijk wordt bij de Boterman- en prinses Margriethaven buitenwaarts versterkt (deeltraject 4B):
o de versterking wordt in grond uitgevoerd aan de waterzijde van de dijk;
o pipingbermen/ingravingen worden vervangen met constructies of andere innovatieve
maatregelen wanneer de ingreep conflicteert met de huidige gebruiksfuncties;
de dijk wordt vanaf de Klooienberg tot de Twistvlietbrug buitenwaarts versterkt in grond
(deeltraject 4C).
o de versterking wordt in grond uitgevoerd aan de waterzijde van de dijk;
o de versterking biedt ruimte aan de herinrichtingsplannen van de uiterwaarden van de
buurtvereniging;
o de Klooienberg blijft behouden;
o de rioolleiding van de gemeente en bijhorende put behouden hun huidige ligging;
de dijk wordt ter hoogte van de jachthavens binnenwaarts versterkt in grond (deeltraject 4D):
o de versterking wordt in grond uitgevoerd aan de stadszijde van de dijk;
o op pipingbermen wordt ruimte gecreëerd voor het terugbrengen van groenstructuren;
o het gebouw en de functionaliteit van de buitenterreinen van het internaat blijven
behouden;
o kwelnatuur aan de binnenzijde van de dijk ter hoogte van Jachthaven de Hanze wordt zo
veel mogelijk gespaard door toepassing van kwelschermen of innovatieve maatregelen;
o kolken worden landschappelijk behouden door bijvoorbeeld versterkingen onder water
aan te brengen, constructies te plaatsen of inzet van innovatieve maatregelen;
o aan de noordzijde, waar het fietspad afbuigt naar de fietstunnel, wordt de
pipingberm/ingraving aan de waterzijde van de dijk gerealiseerd om landschappelijke
eenheid met het hierop aansluitende deeltraject te borgen.
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Deeltraject 5, Westerveld

Het voorgestelde voorkeursalternatief voor deeltraject 5 kent de volgende uitgangspunten:
-

de dijk wordt buitenwaarts in grond versterkt;
pipingbermen worden ingegraven om effecten op natuur te minimaliseren of natuurwaarden te
versterken;
ter hoogte van de roei- en zeilvereniging wordt de pipingproblematiek opgelost met behoud van
het gebouw. Inzet van constructies of andere innovatieve maatregelen is hier mogelijk;
kolken worden landschappelijk behouden door bijvoorbeeld versterkingen onder water aan te
brengen, constructies te plaatsen of inzet van innovatieve maatregelen.

Pagina 39 van 45 Definitief versie 1.0

3.4 Kostenraming voorstel voorkeursalternatief

Voor het voorgestelde voorkeursalternatief dijkversterking is een raming opgesteld [Lit. 13] waarop
nog een second opinion is uitgevoerd [Lit.15]. Tabel 3.3 toont de resultaten van deze second opinion.
De bedragen wijken af van tabel 3.2 in paragraaf 3.2, omdat in onderstaande tabel de getallen uit de
second opinion zijn gebruikt. Voor het voorkeursalternatief dijkversterking zijn deze meer accuraat.
Tabel 3.3 Kostenraming VKA dijkversterking

Project

Stadsdijken Zwolle
Mastenbroek
Zwartewater
Keersluis Zwolle
Totaal

Investeringskosten
realisatie
(€ mln)

Levensduurkosten
(€ mln)

Totale
projectkosten
(€ mln)

Projectkosten
contante waarde
(€ mln)

3,1
106

61,5
32,2

51,5
5,5

113
38

2,8

2.0

4,8

68
35

In de genoemde bedragen in tabel 3.3 wordt geen rekening gehouden met de nauwkeurigheid van de
onderliggende ramingen. De genoemde bedragen zijn, conform de HWBP regeling, de zogeheten P50
waarden: deze waarde gaat ervanuit dat de kans 50% is dat het project het duurder wordt. Een
veiligere waarde is de P85 (15% kans dat het duurder wordt). De P85 waarde van de
investeringskosten van dijkversterking Stadsdijken is 80M€.

3.5 Planning vervolgstappen

Tabel 3.4 toont de planning voor de komende fases vanaf het besluit over het voorkeursalternatief
voor de veiligheidsopgave van Stadsdijken Zwolle. In het vierde kwartaal van 2017 zal het Dagelijks
Bestuur een inkoopbesluit nemen voor de volgende fase van Planuitwerking. Dit inkoopbesluit kent
grofweg twee opties:
A) Vroege betrokkenheid van uitvoerende markt vanaf start planuitwerking
B) Traditionele planuitwerking door WDOdelta met een ingenieursbureau. De uitvoerende markt
is vanaf de realisatiefase betrokken.
Beide opties kennen een eigen planning ten aanzien van het ontwerp- en gebiedsproces. Deze beide
planningsopties zijn in tabel 3.4 opgenomen. De realisatiefase zal in beide opties plaatsvinden in de
periode 2020 – 2024.
Tabel 3.4 Overzicht planning project Stadsdijken Zwolle tot eind realisatie

Planningsvariant vroege
marktbenadering
Verkenning fase

Planning mijlpalen

Beslissing
Voorkeursalternatief
Inkoopbesluit PU &
Realisatie
Planuitwerking fase
Gunning aan
aannemer/ingenieursbureau
Ontwerp- en gebiedsproces
tbv projectplan

kwartaal 3, 2017

Goedkeuring Projectplan

kwartaal 2, 2020

Realisatie fase

Beschikking budget
realisatiefase door AB
WDOdelta en PD HWBP
Voorbereiding realisatie

kwartaal 4, 2017
kwartaal 3, 2018
kwartaal 4 2018 t/m
kwartaal 4 2019

2020

2021

Planningsvariant
traditionele
planuitwerking
Verkenning fase

Planning mijlpalen

Beslissing
Voorkeursalternatief
Inkoopbesluit PU &
Realisatie
Planuitwerking fase
Gunning aan
ingenieursbureau
Ontwerp- en
gebiedsproces tbv
projectplan
Goedkeuring
Projectplan

kwartaal 3, 2017

Beschikking budget
realisatiefase door AB
WDOdelta en PD
HWBP
Gunning aan aannemer

1e helft 2020

Realisatie fase

Voorbereiding realisatie

kwartaal 4, 2017
Kwartaal 2, 2018
Kwartaal 2 2018
t/m kwartaal 2
2019
Kwartaal 4, 2019

2e helft 2020

2021
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Schop in de grond

Uitvoering werkzaamheden
tot

2021

2024

3.6 Risico’s vervolgstappen

Schop in de grond

Uitvoering
werkzaamheden tot

2021

2024

In de verkenningsfase van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is een risico gestuurde aanpak
gehanteerd. De risico’s en beheersmaatregelen van zowel de verkenningsfase als van het gehele
project zijn continu beschouwd en maandelijks geactualiseerd. De doelstelling voor de verkenning is
de basis voor de risicoanalyse in de verkenning. Op basis van de doelstelling zijn succesfactoren
benoemd en de gebeurtenissen die deze factoren positief (kansen) of negatief (risico’s) kunnen
beïnvloeden. Tabel 3.5 toont het overzicht van succesfactoren en belangrijkste risico’s en kansen
behorende bij de vervolgstappen voor het voorgestelde voorkeursalternatief. Het waterschap Drents
Overijsselse Delta zet verschillende maatregelen in om deze risico’s te beheersen.
Tabel 3.5 Overzicht succesfactoren, risico’s en kansen VKA dijkversterking

Succesfactoren

Het project blijft binnen
het beschikbaar
gestelde budget
(programmadirectie en
WDOD)

Ongewenste gebeurtenis

Er worden archeologische
vondsten of niet gesprongen
explosieven aangetroffen
tijdens realisatie
Er moeten meer kabels en
leidingen verplaatst worden dan
gepland of meer maatregelen
worden ingezet
Er komen nieuwe eisen vanuit
betrokken partijen
Tegenstrijdigheden,
onjuistheden of
onvolledigheden in
documenten, areaalgegevens
en contractstukken
Onverwachte situaties en/of
explosie ter hoogte van Varo

Het project wordt
binnen de beschikbare
tijd afgerond

Wijziging Scope door
wijzigingen normen en/of
waterstanden

Niet tijdig beschikbaar krijgen
van grond ten behoeve van de
uitvoering door
(onteigenings)procedures.
Het project heeft
maximaal haalbare
draagvlak (omgeving,
stakeholders en
partners) dankzij een

Stakeholders en/of omgeving
verzetten zich tegen de
plannen

Oorzaak

Ten behoeve van de
verkenning zijn nog geen
gedetailleerde
onderzoeken uitgevoerd
Nadere detaillering in de
planuitwerkingsfase leidt
tot meer inzicht over
kabels en leidingen
Voortschrijdend inzicht of
nog geen volledig beeld
tijdens de verkenning
Onvoldoende integraal en
consistent werken

Uitvoeren van
werkzaamheden ter hoogte
van explosiegevoelige
ethanolopslagplaatsen
Voorlopig werken met
Ontwerp Instrumentarium
(OI)
Van overschrijdings-kans
naar overstro-mingsrisico,
andere normering,
meerlaagse veiligheid,
andere rekenmethode voor
piping en stabiliteit.
Verwervingsplan niet tijdig
gereed doordat
ruimtebeslag/ aan te kopen
gronden nog niet goed in
beeld zijn.
Betrokkenen zien hun
belangen/wensen niet
gehonoreerd in plannen,
hebben last van uitvoering
(hinder)

Gevolg

Extra onderzoek,
begeleidende
maatregelen tijdens
realisatie
Vertraging uitvoering,
extra kosten
Extra onderzoek en/of
ontwerpuitwerking
Extra onderzoek en/of
ontwerpuitwerking

Doden en/of gewonden,
extra kosten, vertraging
uitvoering
Vertraging door extra
ontwerp, onderzoek,
Extra kosten

Vertraging
planuitwerking/realisatie

extra kosten,
(plan)schadeclaims
Imagoschade
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goed proces van
meedenken, inspraak
en besluitvorming

KANS : Innovatieve
oplossingen leiden tot
optimalisaties in het ontwerp

Besparingen (LCC),
Imago versterking
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4
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Literatuurlijst verkenning
Titel
Nadere analyse veiligheidsprobleem
project 15E HWBP Verkenning Zwolle
Ambitieweb Duurzaam GWW VKA
Stadsdijken
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Stadsdijken Zwolle
Ruimtelijk kwaliteitskader
Milieueffectrapport deel 1
Ontwerpnota
Ruimtelijk perspectief Dijken in
Overijssel
Technische haalbaarheidsstudie
systeemmaatregelen, PR3265.10
Verslag overleg waterbeleid, nr. 306
Onderzoek effect van
klimaatontwikkeling op de Vecht
Notitie scheepvaart in het Zwarte
Water
Handreiking landschappelijke
inpassing en ruimtelijke kwaliteit in
waterveiligheidsopgaven
Notitie Kostenvergelijking DV- ZWK
KOSWAT raming versterkingsopgave
Mastenbroek - Zwartewater
Second opinion kostenvergelijking
Stadsdijken versus Zwartewaterkering

Auteur
Waterschap Drents Overijsselse
Delta
Waterschap Drents Overijsselse
Delta
Tauw, Waterschap Drents
Overijsselse Delta
H+N+S
Witteveen+Bos
Waterschap Drents Overijsselse
Delta
Bosch Slabbers

Datum
sept 2015
2017
maart 2016
2017
2017
2017
2017

HKV , Waterschap Drents
Overijsselse Delta
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu
Waterschap Drents Overijsselse
Delta
Waterschap Drents Overijsselse
Delta
Hoogwaterbeschermingsprogramma

april 2016

Waterschap Drents Overijsselse
Delta
Waterschap Drents Overijsselse
Delta
RHDHV

9 febr 2017

25 juli 2013
maart 2017
februari 2017
september
2014
2017
29 juni 2017
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Bijlage I

Afwegingsnotitie dijkversterking
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Bijlage II

Afwegingsnotitie Zwartewaterkering
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Bijlage III

Afwegingsnotitie VKA Stadsdijken Zwolle
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1.

Inleiding

1.1.

Aanleiding

De Stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis
Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht.
De totale lengte van het stadsdijken traject is bijna 9 kilometer. Hiervan geldt voor ongeveer 7,5 kilometer dat
de dijken niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Afbeelding 1.1 laat zien welke dijktrajecten zijn afgekeurd
en op basis van welke faalmechanismen.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is een verkenning gestart naar mogelijkheden om weer te
voldoen aan de veiligheidseisen (de doelstelling). In de eerste stappen van de verkenning zijn verschillende
oplossingsrichtingen onderzocht en zijn kansrijke alternatieven geselecteerd. Deze alternatieven zijn nader
onderzocht. Op basis van onderzoek en vergelijking van de kansrijke alternatieven wordt aan het eind van de
verkenningsfase op bestuurlijk niveau een voorkeursalternatief (VKA) gekozen.
Afbeelding 1.1. Overzicht veiligheidsopgave Stadsdijken Zwolle
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1.2.

Doel van deze notitie

Ten behoeve van de VKA keuze voor Stadsdijken Zwolle zijn zowel alternatieven op het gebied van
dijkversterking als systeemmaatregelen onderzocht. Beide oplossingsrichtingen zijn in een apart traject
uitgewerkt en vervolgens tegen elkaar afgewogen. Deze notitie presenteert de onderscheidende informatie
over de kansrijke alternatieven voor dijkversterking. Het gaat om informatie over de thema’s techniek, impact
op omgeving en kosten. Daarnaast is ook het draagvlak voor elk van de alternatieven in beeld gebracht.
Het doel van deze notitie is:
1. het overzichtelijk presenteren van de afweging van de kansrijke alternatieven voor dijkversterking op basis
van onderscheidende beslisinformatie;
2. het daarmee faciliteren van besluitvorming over het voorkeursalternatief (VKA) voor dijkversterking;
3. en het herleidbaar onderbouwen van de VKA keuze.
Het complete trechteringsproces is in drie notities uitgewerkt:
1. de afwegingsnotitie VKA dijkversterking (voorliggend): met daarin informatie over de kansrijke
alternatieven voor een dijkversterking en een afweging van deze alternatieven tot een advies voor een
VKA dijkversterking;
2. de afwegingsnotitie VKA Zwartewaterkering: met een onderbouwing van de trechtering van
systeemmaatregelen naar een VKA Zwartewaterkering (ZWK);
3. de afwegingsnotitie VKA Stadsdijken Zwolle: met daarin een samenvatting van de beslisinformatie over het
VKA dijkversterking en het VKA Zwartewaterkering en een vergelijking van deze twee alternatieven. Deze
notitie sluit af met een overzicht van de belangrijkste conclusies ten behoeve van een VKA keuze voor het
project Stadsdijken Zwolle.
Als afronding van de verkenning wordt een verkenningenrapport opgesteld, waarin het doorlopen proces is
toegelicht en het VKA wordt beschreven. Deze afwegingsnotities vormen belangrijke input en onderbouwing
voor de beschrijvingen in het verkenningenrapport.

1.3.

Proces context

Deze afwegingsnotitie is onderdeel van de verkenningsfase voor Stadsdijken Zwolle. Tabel 1. geeft een overzicht
van de stappen die in de verkenning zijn en worden doorlopen. Deze notitie is onderdeel van het eindproduct van
stap 2: de beoordelingsfase van kansrijke alternatieven naar een VKA. Deze notitie is input voor de
besluitvormingsfase in stap 3.
Tabel 1. Stappen, onderdelen en resultaten verkenning

Stap
Stap 1a
Stap 1b
Stap 2

Stap 3

Onderdeel
Nadere analyse veiligheidsprobleem en
omgevingsanalyse (vaststellen scope)
Generen van mogelijke, en selectie naar
kansrijke alternatieven
Beoordelingsfase, van kansrijke
alternatieven naar VKA
Besluitvormingsfase

Resultaat
Notitie veiligheidsprobleem
Notitie omgevingsanalyse
Notitie kansrijke alternatieven
Notitie Reikwijdte en Detailniveau tbv MER
Afwegingsnotities VKA
Ruimtelijk kwaliteitskader
Inhoudelijke rapportages (MER, technische studies)
Vastgesteld VKA
Verkenningenrapport (eindrapportage verkenning)
Plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase

Pagina 5 van 43

Definitieve versie 1.0

1.4.

Leeswijzer

Deze afwegingsnotitie bevat de volgende informatie:
• Hoofdstuk 2: beschrijving van deeltrajecten en de kansrijke alternatieven voor elk traject;
• Hoofdstuk 3: toelichting op het afwegingskader en de bijbehorende methodiek;
• Hoofdstuk 4: samenvatting van de onderscheidende informatie per deeltraject die relevant is voor keuze
van het VKA;
• Hoofdstuk 5: conclusies en advies voor een VKA dijkversterking.
Aanvullend is een bijlage opgenomen met nadere informatie uit het milieueffectrapport (MER).
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2.

Deeltrajecten en alternatieven

2.1.

Overzicht deeltrajecten

Afbeelding 2.1 geeft een overzicht van de deeltrajecten binnen Stadsdijken Zwolle. Het dijktraject Stadsdijken
Zwolle is in vijf delen opgedeeld, die gedeeltelijk weer zijn onderverdeeld naar deeltrajecten op basis van
kenmerken zoals aanwezigheid van bebouwing en natuurlijke kenmerken. In totaal is het traject zo
onderverdeeld naar 13 deeltrajecten.
Afbeelding 2.1. Overzicht deeltrajecten Stadsdijken Zwolle

Pagina 7 van 43

Definitieve versie 1.0

2.2.

Kansrijke alternatieven

De verkenning is gestart met een brede inventarisatie van alle mogelijke alternatieven (MA) voor de
dijkversterking. In een eerste zeef zijn hieruit de kansrijke alternatieven (KA) geselecteerd. Deze eerste zeef is
vastgelegd in de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Hierna volgt eerst een toelichting op de vier kansrijke
alternatieven en vervolgens een toelichting op de selectie hiervan in de NRD.
Toelichting kansrijke alternatieven
Hieronder is per KA een korte toelichting opgenomen met daarbij principeprofielen die een beeld geven van de
invulling van de alternatieven. De exacte invulling is maatwerk per locatie, maar deze profielen laten het
uitgangspunt zien.
KA1: grondoplossing binnendijks (met constructie)
Deze oplossing betreft een binnendijkse versterking van de dijk met een grondlichaam (linker afbeelding) of met een
grondlichaam in combinatie met een constructie zoals een damwand (rechter afbeelding). Dit alternatief is onderzocht voor
alle deeltrajecten.

KA2: grondoplossing binnendijks met aanleg oever (met constructie)
Deze oplossing betreft een binnendijkse versterking van de dijk in combinatie met de realisatie van een oever buitendijks.
Net als KA1 kan deze oplossing worden uitgevoerd met alleen een grondlichaam (linker afbeelding) of in combinatie met
een constructie (rechter afbeelding). Dit alternatief is onderzocht op de deeltrajecten 1A, 2C en 3.

KA3: grondoplossing buitendijks (met constructie)
Deze oplossing betreft een buitendijkse versterking van de dijk met een grondlichaam (linker afbeelding) of met een
grondlichaam in combinatie met een constructie zoals een damwand (rechter afbeelding). Dit alternatief is onderzocht voor
de deeltrajecten 1A, 1B, 2B, 4A t/m 4D, 5A en 5B.

KA4: beheermaatregelen
Deze oplossing bestaat uit de inzet van beheermaatregelen op het moment dat de buitenwaterstand een vooraf bepaalde
waterstand overschrijdt. Dit kan bijvoorbeeld de inzet van zandzakken zijn. Dit alternatief is alleen onderzocht voor
deeltraject 2A. Op de andere deeltrajecten lossen beheermaatregelen het veiligheidsprobleem onvoldoende op.
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Toelichting selectie kansrijke alternatieven
In de NRD is de selectie van kansrijke alternatieven toegelicht. In de NRD is onderbouwd welke alternatieven
op welke deeltrajecten kansrijk zijn. Het resultaat daarvan is het overzicht in tabel 2.1. Dit overzicht laat zien
welke kansrijke alternatieven per traject nader zijn uitgewerkt.

KA3
KA3
KA4

2D
Hornbach

X

X

X

X

X

X
X

5. Westerveld

2C
Argos

X

4.
Holtenbroekerdijk

2B
Balkengat

X

3. HoltenbroekZuid

KA2

Alternatief
Grondoplossing binnendijks (met
evt. constructie)
Grondoplossing binnendijks
met aanleg oever (en evt.
constructie)
Grondoplossing buitendijks
Grondoplossing buitendijks met
damwand
Beheermaatregelen

2A
Gasthuisdijk Katwolderweg
KA1

1. Voorst
ZwolleIJsselkanaa

Deeltraject

2. Voorst Zwarte
Water

Tabel 2.1. Overzicht uit de NRD van te onderzoeken alternatieven per deeltraject

X

X

X

X

X

X
(X)

X

X

In de NRD werd uitgegaan van acht deeltrajecten: 1, 2A t/m 2D, 3, 4 en 5. Tijdens de uitwerking van de
kansrijke alternatieven per deeltraject zijn een aantal aanvullende opsplitsingen gemaakt op basis van met
name beschikbare ruimte. Na opsplitsing is opnieuw beoordeeld of de kansrijke alternatieven voor het gehele
deeltraject ook voor elk van de gesplitste onderdelen kansrijk zijn. De beoordeling is uitgevoerd op basis van
fysiek beschikbare ruimte en kosten.
Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de deeltrajecten:
• Deeltraject 1 is opgesplitst in deeltrajecten 1A en 1B. Voor deeltraject 1A zijn de drie alternatieven zoals
aangegeven in de NRD onderzocht. Voor deeltraject 1B is KA2 (binnendijks met oever) geen kansrijk
alternatief, omdat op dit deeltraject geen fysieke ruimte aanwezig is voor realisatie van een oever;
• Deeltraject 2D is niet nader onderzocht in de verkenning. Dit deeltraject betreft een nieuwe vestiging van
het bedrijf Hornbach. De realisatie is gestart in 2016. De plannen voor realisatie van Hornbach zijn vooraf
afgestemd met het Waterschap. In de plannen is reeds rekening behouden met een hogere waterstand. Na
volledige realisatie van de plannen is hier geen sprake meer van een versterkingsopgave. Voor het
Waterschap resteert alleen de restopgave van grondaanvulling tussen de kruin van de dijk en de L-wand
die door Hornbach wordt geplaatst;
• Deeltraject 4 is opgedeeld in trajecten 4A t/m 4D. Deze trajecten zijn onderzocht conform afbeelding 2.2,
met uitzondering van de grondoplossing met oever. Alleen in deeltraject 4D kan over het gehele
deeltraject een oever worden gerealiseerd. Echter in dit deeltraject is realisatie van een oever geen
kansrijke optie, omdat een oever hier geen meerwaarde oplevert (ten opzichte van een binnendijks
alternatief) op gebied van bijvoorbeeld natuur of recreatie, wel meer kost en bezwaarlijk is voor de
aanwezige haven. Daarom is de oeveroplossing geen kansrijk alternatief voor deeltraject 4D. Voor de rest
van deeltraject 4 is dit alternatief niet kansrijk, omdat het buitenwater niet nabij de kering is gelegen en
een en realisatie van oeverzone bij de dijk niet kan. Voor maatwerklocaties (bijvoorbeeld bij
insteekhavens) kan wel voor een oeveroplossing worden gekozen;
• Deeltraject 5 is opgedeeld in trajecten 5A en 5B, vanwege de geografische ligging en de verwachting van
afwijkende effecten buitendijks op beide trajecten. Beide deeltrajecten zijn conform de NRD onderzocht.
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3.

Het afwegingskader

3.1.

De methodiek

De afweging van de kansrijke alternatieven is gebaseerd op een beoordeling voor drie thema’s: techniek,
impact op de omgeving (milieueffecten) en kosten. Naast deze drie thema’s die van belang zijn gelet op de
doelstelling van het project is ook het draagvlak in beeld gebracht. De informatie over draagvlak geeft context
voor en ondersteunt bij de keuze van het voorkeursalternatief, met name daar waar de andere thema’s
beperkt onderscheidend zijn tussen de alternatieven1. Per deeltraject is voor elk thema die informatie
verzameld, die relevant is voor de afweging van de alternatieven. Het gaat daarbij om de informatie met
betrekking tot grote effecten, eventuele no go’s en informatie die de verschillen tussen de alternatieven laat
zien. De aspecten en beoordelingsmethodiek per thema zijn nader toegelicht in paragraaf 3.2.
De relevante beslisinformatie is per deeltraject beschreven in hoofdstuk 4 en gedeeltelijk in de bijlagen. De
volledige informatie voor elk van de thema’s is opgenomen in achterliggende documenten, zoals het MER voor
impact op de omgeving en de kostennota voor de kosten. Op basis van de onderscheidende informatie zijn per
deeltraject de alternatieven op elk van de thema’s beoordeeld. Hierbij zijn de schalen toegepast zoals
opgenomen in tabellen 3.1 t/m 3.3.
Tabel 3.1. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema techniek

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Positieve meerwaarde, door bijvoorbeeld een verbetering van de beheersituatie, of het
realiseren van meer betrouwbaarheid / toekomstvastheid dan de minimale eis
Neutraal (niet onderscheidend positief of negatief)
Licht negatief, knelpunten zijn eenvoudig oplosbaar met kleine wijzigingen binnen het
ontwerp en/of risico’s zijn goed beheersbaar
Sterk negatief, knelpunten en/of risico’s zijn mitigeerbaar of compenseerbaar met grote
wijzigingen in of buiten het ontwerp
No go / show stopper, knelpunten zijn niet oplosbaar en/of er zijn risico’s met grote kans
van optreden én grote gevolgen

Tabel 3.2. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema impact op de omgeving

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Positieve meerwaarde, versterking van huidige waarden of functies
Neutraal (niet onderscheidend positief of negatief)
Licht negatief, er zijn één of meerdere negatieve effecten op waarden en/of functies. De
effecten kunnen worden gemitigeerd
Sterk negatief, er zijn één of meerdere sterk negatieve effecten op waarden en/of functies.
De effecten kunnen grotendeels worden gemitigeerd en/of gecompenseerd.
No go / show stopper. Er zijn sterk negatieve effecten op waarden en/of functies, die niet
kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd.

Tabel 3.3. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema kosten

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Het alternatief is meer dan 20% goedkoper dan de andere alternatieven
Er is geen onderscheid in kosten tussen de alternatieven (minder dan 20% verschil)
De kosten bedragen 1,2 tot 1,5 x de kosten van het goedkoopste alternatief
De kosten bedragen 1,5 tot 2 x de kosten van het goedkoopste alternatief
De kosten bedragen meer dan 2x de kosten van het goedkoopste alternatief

1

Draagvlak heeft een andere rol in het beoordelingskader dan de andere drie thema’s, omdat draagvlak juridisch gezien
nooit tot een no go kan leiden. Als dat wel zo zou zijn, kan rechtsongelijkheid ontstaan, doordat partijen met ‘de grootste
stem’ onevenredig veel invloed op de keuze kunnen uitoefenen.
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Toelichting beoordeling kosten
De alternatieven zijn vergeleken op basis van de totale maatschappelijke kosten voor de dijkversterking. Deze
kosten zijn opgebouwd uit de kosten die voor rekening komen van het Waterschap (en worden gesubsidieerd
vanuit het HWBP) en uit de kosten die door derden moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld kosten voor het
verleggen van kabels en leidingen. De ramingen kennen een onzekerheidsmarge van 30%.
Toelichting samenvatting draagvlak
Naast de drie thema’s waarop wordt beoordeeld is ook het draagvlak als context voor en ondersteuning van de
besluitvorming in beeld gebracht. Het draagvlak is ingeschat op basis van inbreng van bedrijven, bewoners,
provincie Overijssel, RWS en gemeente Zwolle in diverse gesprekken en bijeenkomsten. Het draagvlak tussen
verschillende partijen kan verschillen. Zo kan een bepaalde oplossing bijvoorbeeld positief worden beoordeeld
door een bedrijf, omdat bereikbaarheid wordt geborgd en tegelijkertijd negatief door bewoners, omdat
daarvoor bomen moeten worden gekapt. Samenvattend is steeds één kleur toegekend aan het draagvlak
conform tabel 3.4.
Tabel 3.4. Driepuntsschaal voor samenvatting van het draagvlak voor de alternatieven

Score
Groen
Grijs

Betekenis
De omgeving is in meerderheid positief over realisatie van het alternatief
Er zijn bezwaren in de omgeving tegen realisatie, maar de bezwaren zijn weg te nemen met
(beperkte extra kosten voor) aanpassingen in het ontwerp en/of compensatie
Er zijn grote bezwaren in de omgeving tegen de realisatie van het alternatief, die leiden tot
procedurele risico’s, of de maatregelen om de grote bezwaren weg te nemen gaan samen
met (extra kosten voor) grote aanpassingen of compensatie

Oranje

De score voor draagvlak is een momentopname op basis van gevoerde gesprekken en op dat moment
beschikbare informatie en ontwerpen. Draagvlak kan wijzigen door bijvoorbeeld optimalisaties in het ontwerp
in de planuitwerkingsfase.

3.2.

Thema’s en aspecten

Tabel 3.5 geeft een overzicht van de beoordelingsmethodiek per thema. De tabel gaat in op het doel van de
beoordeling van elk van de thema’s, de bijbehorende aspecten en de beoordelingswijze. In tabel 3.6 is de
methodiek voor beschrijving van het draagvlak toegelicht.
Tabel 3.5. Overzicht van de aspecten en beoordelingsmethodiek per thema

Thema
Techniek

Impact op
de
omgeving

Kosten

Doel
Inzicht in het risicoprofiel op
gebied van betrouwbaarheid,
onderhoudbaarheid,
uitvoeringswijze,
uitvoeringsplanning
Inzicht in de onderscheidende
(sterk) negatieve effecten op
het milieu

Inzicht in de kosten van een
alternatief én de
kostenbepalende posten

Aspecten
- Risico’s in de (voorbereiding op de)
uitvoering (planning)
- Beheer en onderhoud
- Betrouwbaarheid/
toekomstbestendigheid
- Negatieve effecten op
milieuwaarden (bodem, water,
natuur, landschap, cultuurhistorie,
archeologie)
- Negatieve effecten op functies
wonen, werken en recreëren
(ruimtebeslag)
- Totale maatschappelijke kosten,
zijnde incl kosten voor verlegging K&L
ten laste van nutsbedrijven
- Investeringskosten voor het
waterschap
- Toelichting op bepalende
kostenposten

Beoordelingswijze
Beschrijving en beoordeling door
team techniek en beheer en
onderhoud

Beschrijving en beoordeling in het
MER

Calculatie door het team techniek
met externe kwaliteitstoets
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Tabel 3.6. Methodiek beschrijving draagvlak

Thema
Draagvlak

3.3.

Doel
Inzicht in het draagvlak in
de omgeving

Aspecten
- belangen van betrokken partijen
- haalbaarheid van meekoppelkansen
- wensen en bezwaren van betrokken
partijen

Werkwijze
Inventarisatie door team omgeving in
het participatieproces

Resultaat van de afweging

Per deeltraject zijn de beoordelingen bij elkaar gebracht in een integraal overzicht waarin voor elk van de
alternatieven te zien is hoe het alternatief scoort op elk van de thema’s. Op basis van dit totaaloverzicht is een
advies opgesteld per deeltraject voor de keuze van een VKA (hoofdstuk 5). In het advies zijn de thema’s naast
elkaar gezet en op hoofdlijnen gewogen. Er is geen gebruik gemaakt van een kwantitatieve weging van de
verschillende thema’s, omdat de onderwerpen dusdanig verschillend zijn dat hier geen weegfactor voor
bepaald kan worden.
Het resultaat van de afweging is het volgende:
• inzicht in de beoordeling van elk van de alternatieven per deeltraject op de thema’s techniek, impact op de
omgeving en kosten;
• inzicht in de onderscheidende informatie per thema;
informatie over het draagvlak voor de alternatieven als context voor de besluitvorming;
• een advies op basis van voorgaande twee punten voor de keuze van een VKA per deeltraject.
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4.

Samenvatting onderscheidende beslisinformatie

Dit hoofdstuk geeft per deeltraject een samenvatting van de onderscheidende beslisinformatie voor elk van de
thema’s. Elke paragraaf start met een korte toelichting op het deeltraject.

4.1.

Deeltraject 1A - Voorst Zwolle - IJsselkanaal

Toelichting deeltraject
Deeltraject 1A is het zuidelijke deel van het traject Voorst Zwolle - IJsselkanaal. Het betreft het deel van het
traject langs het terrein van Scania. Voor dit deeltraject zijn KA1 (binnendijks), KA2 (oever) en KA3 (buitendijks)
onderzocht.

Techniek
In het binnendijkse (KA1) en buitendijkse (KA3) alternatief wordt de bestaande betonnen damwand vervangen
door een stalen damwand met ankers. Bij het binnendijkse alternatief (KA1) wordt deze vervanging
gecombineerd met een binnendijks grondlichaam. Bij het buitendijkse alternatief (KA3) met een buitendijks
grondlichaam. In het alternatief binnendijks met oever (KA2) wordt dezelfde binnendijkse versterking
toegepast als bij het binnendijkse alternatief (KA1) maar dan in combinatie met een oever in plaats van een
damwand. Voor alle alternatieven geldt dat deze zorgen voor een beheerbare, toekomstbestendige en
betrouwbare oplossing.
Voor KA3 (buitendijks) is riviercompensatie een knelpunt. Per 1 januari 2017 is de Beleidslijn grote rivieren van
toepassing op het Zwolle-IJsselkanaal. Deze beleidslijn schrijft voor dat verlies aan bergend vermogen moet
worden gecompenseerd. Dit is zeer lastig te realiseren vanwege de beperkt beschikbare ruimte op dit traject.
Daarom scoort het KA3 (buitendijks) sterk negatief op techniek.
Het belangrijkste verschil tussen binnendijks (KA1) of binnendijks met oever (KA2) is dat in KA2 geen sprake is
van het plaatsen van een damwand en dat dit alternatief daardoor niet de bijbehorende risico’s kent en er
geen onderhoud aan een damwand nodig is. Dit is een klein verschil tussen de alternatieven. Zowel KA1
(binnendijks) als KA2 (oever) zijn neutraal beoordeeld.
Impact op de omgeving
Voor het thema impact op de omgeving geldt dat alleen bij het alternatief binnendijks met oever (KA2) sprake
is van een negatief effect op waarden door aantasting van de symmetrie van het kanaal. Zowel KA2 (oever) als
KA3 (buitendijks) leiden tot een negatief effect op de werkfunctie doordat ingrepen nodig zijn om alle
functionaliteiten bij Scania te behouden. De negatieve effecten zijn als licht onderscheidend beoordeeld,
waarbij de alternatieven KA1 (binnendijks) en KA3 (buitendijks) neutraal scoren en KA2 (oever) licht negatief.
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Kosten
De kosten voor KA1 (binnendijks) bedragen € 25,7 miljoen, voor KA2 (oever) € 13,4 miljoen en voor KA3
(buitendijks) € 24,3 miljoen. Het verschil in kosten wordt met name veroorzaakt doordat in KA1 en KA3
bestaande damwanden worden vervangen. Dit is in KA2 door realisatie van een oever niet nodig.
In de raming voor KA2 (oever) zijn kosten voor compensatie van Scania meegenomen. Het betreft kosten voor
de aanleg van een tijdelijke testbaan, het terugbrengen van de nieuwe testbaan en de compensatie voor
transportkosten in de tijdelijke situatie.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks
Geen onderscheidende
risico’s
Geen onderscheidende
effecten
€ 25,7 miljoen

KA2: oever
Geen onderscheidende risico’s
Aantasting symmetrie kanaal
€ 13,4 miljoen
(inclusief compensatie Scania)

KA3: buitendijks
Bergingscompensatie
moeilijk realiseerbaar
Geen onderscheidende
effecten
€ 24,3 miljoen

Draagvlak
Bij Scania is er potentieel draagvlak voor elk van de alternatieven zolang functionaliteiten worden geborgd. De
daarvoor benodigde maatregelen zijn meegenomen in het ontwerp en de kostenraming
Op dit traject kunnen twee meekoppelkansen worden gerealiseerd:
• de aanleg van een recreatief fietspad op of langs de dijk (MKK1, wens van de gemeente Zwolle);
• vervanging van de damwanden van Rijkswaterstaat langs het kanaal (MKK2)
De meekoppelkansen kunnen in combinatie met elk van de alternatieven worden gerealiseerd, met
uitzondering van het fietspad langs de dijk. Bij keuze voor een oeveroplossing zonder constructie (KA2) kan dit
fietspad niet worden ingepast. De gemeente Zwolle heeft daarom bezwaren tegen KA2 (oever). De gemeente
spreekt een voorkeur uit voor KA3 (buitendijks), vanwege de mogelijkheden voor realisatie van een recreatief
fietspad en behoud van bomen. De beoordeling van de alternatieven heeft geleid tot een doorontwikkeling van
alternatief KA2 die ook draagvlak van de gemeente Zwolle kent. Dit is nader toegelicht bij de conclusies in
hoofdstuk 5 van deze notitie.
Het draagvlak is als volgt samengevat:
Samenvatting draagvlak

KA1: binnendijks
Inpassingsmaatregelen
Scania nodig

KA2: oever
Realisatie volledig fietspad
(MKK1) niet mogelijk

KA3: buitendijks
Inpassingsmaatregelen
Scania nodig
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4.2.

Deeltraject 1B

Toelichting deeltraject
Deeltraject 1B loopt langs de Rieteweg. Voor dit deeltraject zijn twee alternatieven onderzocht: binnendijks
(KA1) en buitendijks (KA3). Er liggen meerdere bedrijven langs deeltracé 1B. Het gaat om de bedrijven
Khubsing, Abbott en C&I Holland.

Techniek
Voor beide alternatieven bestaat het ontwerp uit een grondoplossing zonder constructie. Voor het thema
techniek is er geen sprake van onderscheidende effecten of risico’s tussen de alternatieven. Daarmee is het
thema techniek beoordeeld als neutraal en niet onderscheidend in de afweging van de alternatieven.
Impact op de omgeving
Voor beide alternatieven is geen sprake van negatieve of onderscheidende effecten op (milieu)waarden of
functies. Daarmee is het thema impact op de omgeving beoordeeld als neutraal en niet onderscheidend in de
afweging van de alternatieven.
Kosten
De investeringskosten bedragen voor beide alternatieven circa € 0,9 miljoen. Het aspect kosten is daarmee niet
onderscheidend.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 0,9 miljoen

€ 0,9 miljoen

Draagvlak
Alternatief KA1 (binnendijks) is ongewenst voor de bedrijven Khubsing en Abbott. Met name Khubsing heeft
grote weerstand tegen dit alternatief, omdat hiermee uitbreidingsmogelijkheden richting de toekomst worden
beperkt en omdat Khubsing erg veel waarde hecht aan behoud van de grond voor het familiebedrijf. Ook de
gemeente Zwolle heeft bezwaar tegen KA1 (binnendijks), omdat dit alternatief leidt tot beperking van
toegankelijkheid van twee bedrijven.
KA3 (buitendijks) is ongewenst voor C&I Holland, omdat dit een verlies aan oppervlakte bedrijfsterrein
veroorzaakt. Gemeente Zwolle geeft als randvoorwaarde voor dit alternatief mee dat bomen moeten worden
teruggeplaatst. Dit is mogelijk en opgenomen in het Ruimtelijk Kwaliteits Kader.
Het draagvlak is als volgt samengevat:
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Draagvlak

4.3.

KA1: binnendijks
Belemmering bereikbaarheid bedrijven en
ontwikkelingen Khubsing

KA3: buitendijks
Verlies aan oppervlakte bedrijfsterrein C&I
Holland

Deeltraject 2A - Voorst Zwartewater

Toelichting deeltraject
Deeltraject 2A is het westelijk deel van het traject Voorst Zwolle - IJsselkanaal. Het betreft het deel van het
traject ter hoogte van de bedrijven IJzerleeuw en Van der Kamp Beton. Voor dit traject zijn twee alternatieven
onderzocht: een binnendijkse versterking (KA1) of inzet van beheermaatregelen (KA4).

Techniek
Bij een binnendijks alternatief wordt een keermuur aan de noordwestzijde van de weg gerealiseerd. Het
alternatief beheermaatregelen (KA4) bestaat uit het plaatsen van zandzakken bij het optreden van een
hoogwatersituatie. Voor beide alternatieven geldt dat de oplossing technisch niet complex is. Wel kent de
oplossing met beheermaatregelen (KA4) een lagere betrouwbaarheid dan de oplossing met een keerwand
(KA1). De lagere betrouwbaarheid is licht negatief beoordeeld. Het gaat hier echter om een deeltraject met een
zeer kleine versterkingsopgave. Een tijdelijke oplossing (beheermaatregelen) leidt niet tot een zwakke plek in
de dijk.
Impact op de omgeving
Het thema impact op de omgeving is niet onderscheidend tussen de alternatieven. Beide alternatieven hebben
één of enkele (beperkt) negatieve effecten op (milieu)waarden en/of functies, maar er is geen sprake van sterk
negatieve effecten of no go’s.
Kosten
De kosten voor de wand in KA1 (binnendijks) van dit deeltraject bedragen circa € 1,5 miljoen. De
investeringskosten voor KA4 (beheermaatregelen) zijn verwaarloosbaar.
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Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA4: beheermaatregelen

Geen onderscheidende risico’s

Lagere betrouwbaarheid oplossing

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 1,5 miljoen

~0

Draagvlak
Voor beide alternatieven is er geen sprake van grote bezwaren vanuit de omgeving. Voor het binnendijkse
alternatief (KA1) geldt dat er een maatwerkoplossing nodig is voor ontsluiting van het (parkeer)terrein van
IJzerleeuw en vraagt gemeente Zwolle aandacht voor behoud van bomen. Er zijn tot op heden geen grote
bezwaren geuit tijdens bijeenkomsten of door bestuurlijke partners voor het alternatief beheermaatregelen
(KA4).
Het draagvlak is als volgt samengevat:
Draagvlak

4.4.

KA1: binnendijks

KA4: beheermaatregelen

Maatwerk nodig bij IJzerleeuw

Geen grote bezwaren geuit.

Deeltraject 2B

Toelichting deeltraject
Deeltraject 2B loopt via de Gasthuisdijk (weg) en langs het cultuurhistorische Balkengat (kanaalarm). Langs dit
deeltraject liggen de bedrijven Sensus en VARO. Voor dit deeltraject zijn twee alternatieven onderzocht:
binnendijks (KA1) en buitendijks (KA3).

Techniek
In het binnendijkse alternatief (KA1) wordt de dijk met een binnendijks grondlichaam en enkele steunbermen
versterkt. In het buitendijkse alternatief (KA3) wordt de dijk met een buitendijks grondlichaam versterkt. Dit
grondlichaam loopt tot het bodemniveau van het Balkengat. Beide ontwerpen zijn technisch haalbaar en
betrouwbaar. KA1 (binnendijks) is technisch complexer. Voor het bedrijf VARO geldt dat in KA1 (binnendijks)
een vrachtwagen opstelplaats verloren gaat. Bij het terrein van Sensus is de inpassing van de transformatoren
risicovol (planning) en is de inpassing van de inritten complex. Daarnaast voldoet de diepe kelder van Sensus,
momenteel onderdeel van de kering, naar verwachting niet. In KA1 (binnendijks) betekent dit mogelijk een
aanpassing van de kelder. In KA3 (buitendijks) neemt het belang van de kerende functie van de kelder juist af.
Door verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie (kelder Sensus) is KA3 (buitendijks) licht positief
beoordeeld. KA1 (binnendijks) is door technische complexiteit licht negatief beoordeeld.
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Impact op de omgeving
Alternatief KA1 (binnendijks) heeft geen onderscheidende negatieve milieueffecten op waarden, maar heeft
wel een sterk negatief effect op de functie werken, door het ruimtebeslag bij de bedrijven Sensus en VARO. Dit
alternatief is daarom sterk negatief beoordeeld (--). Alternatief KA3 (buitendijks) heeft geen negatieve effecten
op functies, maar heeft enkele onderscheidende negatieve effecten op waarden op gebied van landschap en
cultuurhistorie door de ingrepen in het Balkengat. Dit is licht negatief beoordeeld (-).
Kosten
De investeringskosten voor KA1 (binnendijks) bedragen € 4,7 miljoen. Voor KA3 (buitendijks) zijn de
investeringskosten € 1,3 miljoen. De kostenverschillen worden veroorzaakt door hogere vastgoedkosten bij een
binnendijks alternatief.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Complex

Optimalisatie ruimtegebruik

Effect op werken (- -)

Effect op cultuurhistorie
(-)

€ 4,9 miljoen2

€ 1,3 miljoen

Draagvlak
Voor het binnendijkse alternatief (KA1) geldt dat er weerstand is vanuit Sensus, omdat het alternatief leidt tot
ruimtebeslag op het terrein van Sensus en inritten via de achterkant onmogelijk maakt. Daarnaast leidt dit
alternatief tot verlies van een vrachtwagen opstelplaats voor VARO. Ook de gemeente Zwolle heeft bezwaar
tegen dit alternatief, zo lang er sprake is van negatieve effecten voor bedrijven. Het buitendijkse alternatief
(KA3) is onder voorwaarden met betrekking tot het Balkengat acceptabel voor gemeente Zwolle. Deze
voorwaarden zijn opgenomen als ruimtelijke randvoorwaarden in het Ruimtelijk Kwaliteits Kader.
Het draagvlak is als volgt samengevat:
Draagvlak

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Ruimtebeslag Sensus, parkeerplaats VARO

Voorwaarden mbt Balkengat

2

In deze kosten zijn compensatie voor VARO en Sensus niet meegenomen. Deze compensatie leidt tot een
vergroting van het kostenverschil tussen KA1 en KA3.
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4.5.

Deeltraject 2C

Toelichting deeltraject
Deeltraject 2C loopt langs het terrein van VARO (het terrein start al op traject 2B) en grenst aan het Zwarte
Water. Voor dit deeltraject zijn twee alternatieven onderzocht: binnendijks (KA1) en binnendijks met oever
(KA2).

Techniek
Bij een binnendijks alternatief (KA1) wordt de bestaande stalen damwand lokaal vervangen door een damwand
met ankers en er wordt een binnendijks grondlichaam met steunbermen aangebracht. In het alternatief met
oever (KA2) wordt de bestaande damwand verwijderd en worden een binnendijks grondlichaam en een oever
gerealiseerd.
Beide alternatieven zijn technisch haalbaar en leiden tot een betrouwbare oplossing. KA1 (binnendijks) kent
enkele uitvoeringsrisico’s bij het inbrengen van de stalen damwandplanken en door het werken in een
explosiegevaarlijke zone (door bedrijfsvoering VARO). KA1 (binnendijks) is daarom licht negatief beoordeeld.
KA2 is neutraal beoordeeld.
Impact op de omgeving
Alternatief KA1 (binnendijks) kent geen (sterk) negatieve effecten op (milieu)waarden en functies en is neutraal
beoordeeld. Alternatief KA2 (oever) is sterk negatief beoordeeld vanwege het grote grondverzet en het sterk
negatieve effect op werken door belemmering van bedrijfsvoering van VARO. Dit is een dusdanig grote
belemmering dat verplaatsing van het bedrijf noodzakelijk is.
Kosten
De investeringskosten voor KA1 (binnendijks) bedragen € 0,5 miljoen. De kosten voor een alternatief met oever
(KA2) bedragen > € 50 miljoen. In deze kosten zijn de vastgoed- en uitkoopkosten voor verplaatsing van het
bedrijf VARO meegenomen.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA2: oever

Enkele uitvoeringsrisico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Belemmering bedrijfsvoering VARO (- -)*

€ 0,5 miljoen

> € 50 miljoen

* de economische activiteit verdwijnt op de huidige locatie en wordt elders teruggebracht
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Draagvlak
Alternatief KA2 (oever) kent een groot ruimtebeslag op het terrein van VARO. Voor realisatie van dit alternatief
moet VARO uitgekocht worden. VARO staat open voor eventuele uitkoop; dit betekent echter wel het
doorlopen van een uitgebreide procedure. Voor KA1 (binnendijks) is er draagvlak bij VARO. De voorkeur van
VARO is daarbij een variant met verplaatsing van de damwand. Wel heeft VARO bij dit alternatief zorgen over
veiligheid en toegankelijkheid voor de brandweer. In deze variant zijn uitgaande van de aanwezigheid van
VARO de realisatie van een fiets- en wandelpad op de kruin van de dijk (wens gemeente Zwolle) en een
doorlopende groene oever niet mogelijk; in KA2 is dit wel mogelijk. Gemeente Zwolle hecht groot belang aan
de mogelijkheid van een doorlopend fiets- en wandelpad langs het kanaal. De voorkeur van VARO en gemeente
Zwolle zijn strijdig met elkaar.
Het draagvlak is als volgt samengevat:
Draagvlak

4.6.

KA1: binnendijks
Strijdige voorkeursvarianten gemeente
Zwolle en VARO

KA2: oever
Noodzaak uitkoop en verplaatsing VARO

Deeltraject 2D - Voorst Zwartewater

Toelichting deeltraject
Deeltraject 2D ligt in het verlengde van deeltraject 2C. Voor deeltraject 2D geldt dat op dit traject in 2016 is
gestart met de realisatie van een nieuwe vestiging van het bedrijf Hornbach. De plannen voor inrichting van het
terrein zijn afgestemd met het Waterschap. In deze plannen is al rekening gehouden met een hogere
waterstand en is een binnendijkse versterking meegenomen (L-wand). Na realisatie van de plannen van
Hornbach moet de ruimte tussen de kruin van de dijk en de nieuwe L-wand worden aangevuld door het
Waterschap. Wanneer dit is gebeurd, is er geen resterende versterkingsopgave op dit deeltraject.
Voor dit deeltraject ligt hiermee het VKA vast en is gekozen voor een binnendijkse versterking. De kosten voor
deze versterking bedragen € 2,0 miljoen.
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4.7.

Deeltraject 3 - Holtenbroek Zuid

Toelichting deeltraject
Deeltraject 3 loopt langs de wijk Holtenbroek Zuid. Voor dit deeltraject zijn twee alternatieven onderzocht:
binnendijks (KA1) en binnendijks met oever (KA2). Langs het deeltraject bevinden zich kantoorpanden van
Dimence, Achmea, Van Triest, Nysingh en Leerentveld.

Techniek
In het binnendijkse alternatief (KA1) worden de bestaande stalen en betonnen damwanden vervangen door
een damwand met ankers in combinatie met het aanbrengen van een binnendijks grondlichaam. Ter hoogte
van de bedrijven wordt maatwerk toegepast met een hogere damwand of een lokale constructie. Ook is
optimalisatie mogelijk door de nieuwe damwand iets het Zwarte Water in te plaatsen. In het alternatief met
oever (KA2) worden de bestaande damwanden verwijderd en worden een binnendijks grondlichaam en een
oever gerealiseerd.
Het thema techniek is niet onderscheidend voor de twee alternatieven op deeltraject 3. KA1 (binnendijks)
heeft een iets groter risicoprofiel rond conflicten met obstakels in de grond en kabels en leidingen. Voor beide
alternatieven geldt dat er geen sprake is van grote risico’s. De alternatieven zijn neutraal beoordeeld.
Impact op de omgeving
Voor KA1 is er geen sprake van onderscheidende (sterk) negatieve effecten op de omgeving. Dit alternatief is
daarom neutraal beoordeeld. Voor KA2 zijn er verschillende sterk negatieve effecten op natuurwaarden
(aantasting mogelijke vleermuisverblijfplaatsen in panden Achmea) en op de werkfunctie (sloop
bedrijfspanden). Daarnaast zijn er negatieve effecten op grondverzet, historische bouwkunde (sloop panden
Achmea) en scheepvaart (ruimtebeslag). Alternatief KA2 is sterk negatief beoordeeld.
Kosten
De investeringskosten voor KA1 bedragen € 7,8 miljoen. De kosten voor een alternatief met oever (KA2) zijn
vele malen hoger, doordat het kantoorpand van Achmea in zijn geheel aangepast moet worden, wat in de
kosten gelijk staat aan uitkoop.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA2: oever

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Effecten (- -) op natuur en werkfunctie

€ 7,8 miljoen

>€ 50 miljoen
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Draagvlak
Voor KA1 (binnendijks) geldt dat draagvlak afhankelijk is van de invulling van het ontwerp. In het geval van
behoud van alle parkeerplaatsen is er draagvlak bij de bedrijven langs het tracé. In dat geval is de
meekoppelkans Zwarte Water Boulevard echter niet inpasbaar ter hoogte van de bedrijven Van Triest en
Leerentveld. De gemeente Zwolle hecht sterk aan realisatie van de Zwarte Water Boulevard en heeft daarom
grote weerstand tegen alternatief KA1 (binnendijks) ter hoogte van Van Triest en Leerentveld.
Voor KA2 (oever) is er bezwaar van Van Triest, Leerentveld, Achmea, Dimence en Van Nysingh vanwege
permanent ruimteverlies (onder andere parkeerplaatsen). Daarnaast moet een onteigeningsprocedure worden
doorlopen voor Achmea en mogelijk ook voor van Triest en Leerentveld. Het grote aantal partijen met bezwaar
en de procedures leiden tot risico’s voor met name planning.
Samenvatting draagvlak:
Draagvlak

4.8.

KA1: binnendijks
Zwarte Water Boulevard niet inpasbaar
of verlies parkeerplaatsen

KA2: oever
Ruimtebeslag Van Triest, Dimence, Nysingh,
Leerentveld, onteigening Achmea

Deeltraject 4A - Holtenbroekerdijk

Toelichting deeltraject
Deeltraject 4A is het zuidelijk deel van het traject Holtenbroekerdijk. Voor dit deeltraject zijn twee
alternatieven onderzocht: binnendijks (KA1) en buitendijks (KA3). Het deeltraject loopt langs het grondgebied
van de Leenmanwerf en het bedrijf Triferto. Direct aan de binnenzijde van kering ligt een waardevolle
laanstructuur met populieren, de Industrieweg en gelijk daaraan grenzend een fietspad.

Techniek
In het binnendijkse alternatief (KA1) wordt een grondlichaam aangebracht om de dijk te versterken. Lokaal in
combinatie met een stabiliteitsberm. In het buitendijkse alternatief (KA3) wordt het grondlichaam buitendijks
aangebracht. Daarnaast is een nieuwe damwand in de Leenmanhaven onderdeel van het ontwerp in verband
met behoud van de buitendijkse verbinding (functionaliteit bedrijventerrein).
Alternatief KA1 (binnendijks) is vanuit techniek sterk negatief beoordeeld, omdat de dijk bovenop aanwezige
kabels (van Enexis) wordt aangelegd. Dit brengt risico’s in uitvoering en voor beheer en onderhoud met zich
mee. KA3 (buitendijks) kent geen grote aandachtspunten en risico’s op gebied van techniek en is neutraal
beoordeeld.
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Impact op de omgeving
Voor KA1 (binnendijks) is er geen sprake van onderscheidende (sterk) negatieve effecten op milieu. Dit
alternatief is daarom neutraal beoordeeld. Voor KA3 (buitendijks) zijn er verschillende sterk negatieve effecten
door sloop van bebouwing op de Leenmanwerf op natuur (sloop panden met mogelijk verblijfplaats
vleermuizen/huismussen), historisch bouwkundige waarden, wonen en werken. Dit alternatief is sterk negatief
beoordeeld.
Kosten
De investeringskosten voor KA1 (binnendijks) bedragen € 2,9 miljoen. Voor KA3 (buitendijks) zijn de
investeringskosten € 4,9 miljoen. De verschillen in kosten worden veroorzaakt doordat er in het buitendijkse
alternatief een damwand van de haven moet worden verplaatst en er vastgoed compensatie nodig is.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks
Realisatie dijk op kabels risicovol voor
realisatie en B&O

KA3: buitendijks
Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Effecten (--) op natuur, historisch bouwkundig,
wonen, werken

€ 2,9 miljoen

€ 4,9 miljoen

Draagvlak
In KA1 (binnendijks) wordt de dijk gerealiseerd bovenop kabels en leidingen van Enexis. Enexis heeft hier grote
bezwaren tegen, maar met inzet van maatwerkoplossingen voor de aanwezige kabels en leidingen kunnen de
bezwaren worden beperkt. Het gaat daarbij met name om het in een mantelbuis leggen van kabels die de dijk
kruisen. Dit is in principe conflicterend met het beleid vanuit beheer en onderhoud binnen het Waterschap.
Onder voorwaarden is een uitzondering op het beleid wel mogelijk.
Gemeente Zwolle heeft als beheerder van de openbare ruimte grote bezwaren bij het binnendijkse alternatief
(KA1). Behoud van de huidige ruimtelijke kwaliteit is niet mogelijk in dit alternatief, vanwege het aantasten van
de hoofdfietsstructuur en de hoofdgroenstructuur. Daarnaast moeten in dit alternatief waardevolle bomen
worden verwijderd. Met maatwerk is het mogelijk de groenstructuur en de economische functionaliteit van de
bedrijven te behouden.
Voor het buitendijkse alternatief (KA3) is er grote weerstand bij Leenman en Triferto door ruimtebeslag en de
noodzaak tot sloop van twee woningen van Leenman. Gemeente Zwolle en Enexis hebben geen bezwaren
tegen dit alternatief.
De beoordeling van de alternatieven heeft geleid tot een doorontwikkeling van beide alternatieven naar een
maatwerkoplossing met behoud van economische functionaliteit bij Leenman die ook draagvlak van de
gemeente Zwolle kent. Dit is nader toegelicht in de conclusies in hoofdstuk 5 van deze notitie.
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Samenvatting draagvlak:
Draagvlak

4.9.

KA1: binnendijks
Conflicterende eisen K&L en B&O
Aantasting hoofdgroen- en fietsstructuur

KA3: buitendijks
Geen draagvlak Leenman en Triferto door sloop en
ruimtebeslag

Deeltraject 4B - Holtenbroekerdijk

Deze paragraaf geeft een samenvatting van de onderscheidende informatie per thema voor deeltraject 4B.
Toelichting deeltraject
Deeltraject 4B is het tweede deel van het traject Holtenbroekerdijk. Op dit deeltraject zijn twee alternatieven
onderzocht: binnendijks (KA1) en buitendijks (KA3). Het deeltraject bevindt zich ter hoogte van de Prinses
Margriethaven en de Botermanhaven. Een alternatief met oever is in theorie ook mogelijk op dit traject, echter
dat alternatief leidt tot ruimtebeslag in de havens en heeft geen meerwaarde ten opzichte van een binnendijks
alternatief. Het alternatief is daarom niet nader beschouwd.

Techniek
In het binnendijkse alternatief (KA1) wordt de dijk versterkt met een grondlichaam lokaal in combinatie met
een stabiliteitsberm of een pipingberm. In het buitendijkse alternatief (KA3) wordt de dijk versterkt met een
grondlichaam in combinatie met lokaal een klei-ingraving in het voorland. Beide alternatieven zijn technisch
haalbaar en er is geen sprake van onderscheidende risico’s en/of aandachtspunten. Het thema techniek is
daarmee niet onderscheidend voor de afweging van de alternatieven.
Impact op de omgeving
De alternatieven leiden niet tot sterk negatieve milieueffecten. Het thema ‘impact op de omgeving’ is daarmee
niet onderscheidend voor de afweging.
Kosten
De investeringskosten voor bedragen voor € 2,3 miljoen voor het binnendijkse alternatief en € 2,9 miljoen voor
het buitendijkse alternatief. Het aspect kosten is daarmee licht onderscheidend. Dit kostenverschil wordt
veroorzaakt door een pipingscherm in het buitendijkse alternatief. Mogelijk kan ook een klei-ingraving worden
ingezet met lagere kosten dan een pipingscherm, dit kan bij keuze voor KA3 nader worden onderzocht.
Overzicht beoordeling
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Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 2,3 miljoen

€ 2,9 miljoen

Draagvlak
In beide alternatieven moet een aantal bomen worden gekapt. In het binnendijkse alternatief (KA1) gaat het
om meer bomen en is er grotere impact op de hoofdgroenstructuur (ruimtelijke kwaliteit). Hierdoor zijn er
bezwaren bij bewoners en gemeente Zwolle tegen alternatief KA1. Voor KA3 (buitendijks) geldt ook dat er
bomen worden gekapt, maar zijn er ook kansen voor behoud van natuur en recreatie.
Samenvatting draagvlak:
Thema
Draagvlak

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Relatief grote impact bomenkap

Kleinere impact bomenkap

4.10. Deeltraject 4C - Holtenbroekerdijk
Toelichting deeltraject
Deeltraject 4C is het derde deel van het traject Holtenbroekerdijk. Voor dit deeltraject zijn twee alternatieven
onderzocht: binnendijks (KA1) en buitendijks (KA3). Het traject start ten noorden van de havens en loopt tot
aan de Mastenbroekerallee en de wijkboerderij de Klooienberg. Bij de Klooienberg heeft Travers (beheerder)
de wens voor herinrichting van de uitwaarden.

Techniek
In het binnendijkse alternatief (KA1) wordt de dijk versterkt met een grondlichaam lokaal in combinatie met
een stabiliteitsberm of een pipingberm. In het buitendijkse alternatief (KA3) wordt de dijk versterkt met een
grondlichaam in combinatie met lokaal een klei-ingraving in het voorland. Beide alternatieven zijn technisch
haalbaar en is geen sprake van onderscheidende informatie op gebied van risico’s of beheer en onderhoud. Het
thema techniek is daarmee niet onderscheidend.
Impact op de omgeving
Voor beide alternatieven is er geen sprake van (sterk) negatieve milieueffecten. Het thema impact op de
omgeving is niet onderscheidend en neutraal beoordeeld.
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Kosten
De investeringskosten voor KA1 (binnendijks) bedragen € 1,1 miljoen. Voor KA3 (buitendijks) zijn de
investeringskosten € 1,2 miljoen. Dit verschil is niet onderscheidend.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 1,1 miljoen

€ 1,2 miljoen

Draagvlak
Beide alternatieven leiden tot kap van bomen. Bij het binnendijkse alternatief (KA1) gaat het om een relatief
groot aantal. Bij het buitendijkse alternatief (KA3) gaat het om recent aangeplante bomen. Gemeente Zwolle
heeft grote bezwaren tegen KA1 vanwege de impact op de groenstructuur. Voor alternatief KA3 (buitendijks) is
er positief draagvlak in de omgeving, omdat dit alternatief bijdraagt aan gewenste ontwikkeling van de
wijkboerderij in de uiterwaarden en doordat er meer ruimte blijft bestaan tussen wijk en dijk (een groter droog
gebied). In dit alternatief kan de meekoppelkans op dit traject beter worden ingevuld en is versterking van
natuur en recreatie mogelijk.
Samenvatting draagvlak:
Thema
Draagvlak

KA1: binnendijks
Grote impact op de hoofdgroenstructuur

KA3: buitendijks
Realisatie groter droog (uitloop) gebied,
kansen voor natuur en recreatie

4.11. Deeltraject 4D - Holtenbroekerdijk
Deze paragraaf geeft een samenvatting van de onderscheidende informatie per thema voor deeltraject 4D.
Toelichting deeltraject
Deeltraject 4D is het noordelijke deel van het traject Holtenbroekerdijk. Voor dit deeltraject zijn twee
alternatieven onderzocht: binnendijks (KA1) en buitendijks (KA3). Het deeltraject loopt langs een aantal
jachthavens buitendijks en het schippersinternaat binnendijks. Binnendijks zijn waardevolle groenstructuren
aanwezig.
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Techniek
In het binnendijkse alternatief (KA1) wordt de dijk versterkt met een grondlichaam lokaal in combinatie met
een stabiliteitsberm of een pipingberm. Rond de binnendijkse kolken wordt een maatwerkoplossing ingezet. In
het buitendijkse alternatief (KA3) wordt de dijk versterkt met een grondlichaam in combinatie met een lokale
klei-ingraving in het voorland. Voor de buitendijkse kolken wordt een maatwerkoplossing ingezet.
Beide alternatieven zijn technisch haalbaar en er zijn geen risico’s en/of aandachtspunten. Het thema techniek
is niet onderscheidend tussen de alternatieven en neutraal beoordeeld.
Impact op de omgeving
Voor beide alternatieven is er geen sprake van (sterk) negatieve milieueffecten. Het thema impact op de
omgeving is niet onderscheidend en neutraal beoordeeld.
Kosten
De investeringskosten voor KA1 (binnendijks) bedragen € 3,3 miljoen. Voor KA3 (buitendijks) zijn de
investeringskosten € 9,3 miljoen. De kostenverschillen worden veroorzaakt doordat er buitendijks over een
grote lengte een alternatieve pipingmaatregel moet worden toegepast. In de raming is uitgegaan van een
traditionele aanpak met een stalen damwand als kwelscherm. In de toekomst kan er waarschijnlijk gebruik
worden gemaakt van innovatievere en goedkopere maatregelen.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 3,3 miljoen

€ 9,3 miljoen

Draagvlak
Voor beide alternatieven geldt dat er weerstand is in de omgeving en bij gemeente Zwolle. Voor KA1
(binnendijks) is er weerstand vanuit het internaat en is er een maatwerkoplossing nodig om ruimtebeslag op de
buitenruimte (voor kinderen) te beperken. In dit alternatief moet de functionaliteit van de buitenspeelruimte
(op de pipingberm) worden teruggebracht. Daarnaast is er weerstand vanuit gemeente Zwolle voor dit
alternatief vanwege aantasting van de hoofdgroenstructuur. Voor KA3 (buitendijks) is er weerstand vanuit de
noordelijke jachthavens en moet de toegankelijkheid van de havens worden geborgd.
De beoordeling van de alternatieven heeft geleid tot een doorontwikkeling van het alternatief binnendijks
(KA1) waarbij de binnendijkse groenstructuur behouden kan blijven. De conclusies zijn opgenomen in
hoofdstuk 5 van deze notitie.
Samenvatting draagvlak:
Draagvlak

KA1: binnendijks
Maatwerk en inpassing nodig bij internaat
Aantasting hoofdgroenstructuur

KA3: buitendijks
Weerstand door (beperkt) ruimtebeslag
jachthavens

4.12. Deeltraject 5A - Westerveld
Toelichting deeltraject
Deeltraject 5A is het zuidelijk deel van het traject Westerveld. Voor dit deeltraject zijn twee alternatieven
onderzocht: binnendijks (KA1) en buitendijks (KA3). Het deeltraject bevindt zich ter hoogte van de
Westerveldse kolk. Buitendijks ligt de roeivereniging van Zwolle. Binnendijks bevinden zich bosschages die
onderdeel uitmaken van Natura 2000-gebied.
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Techniek
Het binnendijkse ontwerp (KA1) bestaat uit het aanbrengen van een grondlichaam in combinatie met lokaal
een stabiliteitsberm en een pipingberm. Daarnaast is er maatwerk rondom de binnendijkse kolken. Het
buitendijkse ontwerp (KA3) bestaat uit het aanbrengen van grondlichaam in combinatie met lokaal een kleiingraving in het voorland en maatwerk rondom de buitendijkse kolken. Beide alternatieven zijn technisch
haalbaar en er zijn geen onderscheidende risico’s en/of aandachtspunten. Het thema techniek is niet
onderscheidend tussen de alternatieven en neutraal beoordeeld.
Impact op de omgeving
Voor beide alternatieven gelden enkele negatieve effecten op milieuaspecten. Voor het alternatief binnendijks
(KA1) is er daarnaast sprake van een sterk negatief effect door aantasting van de vliegroute van de
dwergvleermuis. Dit is sterk negatief beoordeeld.
Kosten
De investeringskosten voor het binnendijkse alternatief (KA1) bedragen € 8,7 miljoen. Voor het buitendijkse
alternatief (KA3) zijn de investeringskosten € 9,7 miljoen. De verschillen in kosten worden voornamelijk
veroorzaakt door de verschillen in grondverzet tussen KA1 en KA3.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Aantasting vliegroute dwergvleermuis (--)

Enkele gering negatieve effecten

€ 8,7 miljoen

€ 9,7 miljoen

Draagvlak
Voor KA1 (binnendijks) is er weerstand in de omgeving. Het gaat met name om weerstand vanuit gemeente
Zwolle voor het verplaatsen van waardevolle bossages en aantasting van de groenstructuur en om weerstand
vanuit de omgeving voor aantasting van natuurwaarden. Daarnaast is er ook bezwaar vanuit de
tennisvereniging voor een binnendijks alternatief. Voor KA3 (buitendijks) is er positief draagvlak door een
verbetering van de situatie voor de roeivereniging en door de mogelijkheid voor versterking van
natuurwaarden, wanneer dit alternatief wordt gecombineerd met een maaiveldverlaging (vernatting van de
oeverzone).
Samenvatting draagvlak:
Thema
Draagvlak

KA1: binnendijks
Aantasting natuurwaarden, verplaatsen
bossages

KA3: buitendijks
Verbetering voor roeivereniging, mogelijk
versterking natuur
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4.13. Deeltraject 5B - Westerveld
Toelichting deeltraject
Deeltraject 5B is het noordelijk deel van het traject Westerveld. Voor dit deeltraject zijn twee alternatieven
onderzocht: binnendijks (KA1) en buitendijks (KA3). Het deeltraject loopt langs de Noorderkolk.

Techniek
Het binnendijkse ontwerp (KA1) bestaat uit het aanbrengen van een grondlichaam in combinatie met lokaal
een stabiliteitsberm en een pipingberm. Daarnaast is er maatwerk nodig rondom de binnendijkse kolken. Het
buitendijkse ontwerp (KA3) bestaat uit het aanbrengen van grondlichaam in combinatie met lokaal een kleiingraving in het voorland en maatwerk rondom de buitendijkse kolken. Beide alternatieven zijn technisch
haalbaar. In KA1 (binnendijks) is er een risico op vertraging in de uitvoering door het aantreffen van
archeologische waarden. Dit alternatief is daarom licht negatief beoordeeld. Voor KA3 (buitendijks) is er geen
sprake van onderscheidende risico’s.
Impact op de omgeving
In beide alternatieven is sprake van vernietiging van oppervlak binnen het NNN. In KA3 (buitendijks) gaat het
hierbij om een groter oppervlak. Dit is voor beide alternatieven een sterk negatief effect (--). In KA1
(binnendijks) is er daarnaast kans op aantasting van archeologische waarden (--). Beide alternatieven scoren
sterk negatief op impact op de omgeving.
Kosten
De investeringskosten voor KA1 (binnendijks) bedragen € 8,8 miljoen. Voor KA3 (buitendijks) zijn de
investeringskosten € 9,8 miljoen. De verschillen in kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de verschillen
in grondverzet. In de raming voor KA1 (binnendijks) zijn geen kosten voor archeologisch onderzoek,
proefsleuven en eventuele opgravingen opgenomen.
Overzicht beoordeling
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks
Risico aantreffen archeologische
waarden
Vernietiging NNN en archeologische
waarden
€ 8,8 miljoen
(exclusief kosten archeologie)

KA3: buitendijks
Geen onderscheidende risico’s
Vernietiging NNN
€ 9,8 miljoen

Draagvlak
Er is bezwaar tegen KA1 (binnendijks) vanuit provincie en gemeente vanwege aantasting van het waardevolle
boscomplex. Ook vanuit de directe omgeving is dit niet gewenst. Gemeente Zwolle heeft grote bezwaren tegen
KA1 vanwege de impact op de groenstructuur. Ook KA3 (buitendijks) leidt tot aantasting van natuurwaarden,
echter het gaat hier om minder waardevol beoordeelde natuur.
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Samenvatting draagvlak:
Draagvlak

KA1: binnendijks
Aantasting waardevol boscomplex

KA3: buitendijks
Aantasting natuurwaarden
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5.

Conclusie

Dit hoofdstuk geeft in paragraaf 5.1 per deeltraject de conclusies weer inclusief een advies voor de VKA keuze.
In paragraaf 5.2 is een overzicht opgenomen van het resulterende totaaladvies voor een VKA dijkversterking.

5.1.

Conclusie en advies per deeltraject

In deze paragraaf zijn voor elk deeltraject de beoordelingen voor de thema’s techniek, impact op de omgeving
en kosten opgenomen. Op basis daarvan is een advies voor de VKA keuze gegeven. In deze advisering is ook het
ruimtelijke kwaliteitskader (RKK)3 betrokken. Integrale ruimtelijke kwaliteit is meegewogen in het VKA advies
door niet alleen naar de beoordeling voor het deeltraject zelf te kijken, maar ook de doorlopende lijn naar de
aanliggende deeltrajecten te beschouwen. Daarnaast is voor de context en ondersteuning van de
besluitvorming een samenvatting opgenomen van het draagvlak voor elk van de alternatieven.
Deeltraject 1A
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA2 (oeveroplossing). Dit alternatief is aanzienlijk goedkoper
dan beide andere alternatieven. Binnen dit VKA is het advies om op een aantal punten op het deeltraject
maatwerkoplossingen (met constructie) in te zetten, om functionaliteiten bij Scania te behouden.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks
Geen onderscheidende
risico’s
Geen onderscheidende
effecten
€ 25,7 miljoen

KA2: oever
Geen onderscheidende risico’s
Aantasting symmetrie kanaal
€ 13,4 miljoen
(inclusief compensatie Scania)

KA3: buitendijks
Bergingscompensatie
moeilijk realiseerbaar
Geen onderscheidende
effecten
€ 24,3 miljoen

Door bij een oeveroplossing aan de binnendijkse zijde ter hoogte van Scania te werken met een constructie,
kan zowel de functionaliteit van Scania behouden blijven als ruimte gevonden worden voor het realiseren van
een doorlopend fietspad. Met deze VKA keuze kan het bezwaar vanuit gemeente Zwolle voor dit alternatief
worden weggenomen en kent dit geoptimaliseerde oeveralternatief draagvlak. Dit geoptimaliseerde alternatief
leidt daarnaast tot een kostenreductie van € 1,6 miljoen. Er wordt een (dure) constructie gerealiseerd om
ruimtebeslag te beperken, maar hierdoor vervalt de compensatieopgave bij Scania doordat de testbaan
behouden kan blijven op de huidige locatie.
Draagvlak oorspronkelijk

Inpassingsmaatregelen
Scania nodig

Realisatie volledig fietspad
(MKK1) niet mogelijk

Inpassingsmaatregelen
Scania nodig

Deeltraject 1B
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA3 (buitendijks). De thema’s techniek, impact op de omgeving
en kosten zijn niet onderscheidend op dit deeltraject. Vanuit ruimtelijke kwaliteit bezien krijgt een buitendijks
alternatief hier de voorkeur, omdat hiermee een meer doorlopende lijn in het dijkontwerp ontstaat. Daarnaast
zorgt een buitendijkse oplossing ervoor dat de ingrepen aan de buitenzijde van de Rieteweg plaatsvinden. In
een binnendijks alternatief wordt de weg twee keer gekruist.

3
Het RKK geeft een kader voor de zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de dijkversterking. Het kader geeft handreikingen
voor de manier waarop de versterkingsmaatregelen vorm gegeven kunnen worden zodat de huidige kwaliteiten
teruggebracht kunnen worden, maar ook de ruimte bestaat voor kansen, wensen en opgaven.
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Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 0,9 miljoen

€ 0,9 miljoen

Een aandachtspunt voor het voorgestelde VKA zijn de bezwaren vanuit het bedrijf C&I Holland.

Samenvatting draagvlak

KA1: binnendijks
Belemmering bereikbaarheid bedrijven en
ontwikkelingen Khubsing

KA3: buitendijks
Verlies aan oppervlakte bedrijfsterrein C&I
Holland

Deeltraject 2A
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA4 (beheermaatregelen). Dit alternatief kent geen
(substantiële) investeringskosten. Bij een oplossing met beheermaatregelen ontstaat weliswaar een
afhankelijkheid van menselijk handelen, echter met beheermaatregelen wordt voldaan aan de geldende
normen en ontstaat geen zwakke plek in de dijk.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA4: beheermaatregelen

Geen onderscheidende risico’s

Lagere betrouwbaarheid oplossing

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 1,5 miljoen

~0

Voor beide alternatieven is er geen sprake van grote bezwaren.

Samenvatting draagvlak

KA1: binnendijks

KA4: beheermaatregelen

Maatwerk nodig bij IJzerleeuw

Geen grote bezwaren geuit.

Deeltraject 2B
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA3 (buitendijks). Dit alternatief is goedkoper. Het alternatief
leidt wel tot ruimtebeslag in het cultuurhistorisch waardevolle Balkengat, maar voorkomt ruimtebeslag en
beperking van functionaliteit bij de bedrijven Sensus en VARO.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Complex

Optimalisatie ruimtegebruik

Effect op werken (- -)

Effect op cultuurhistorie
(-)

€ 4,9 miljoen

€ 1,3 miljoen

Er zijn geen grote bezwaren tegen het buitendijkse alternatief.

Samenvatting draagvlak

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Ruimtebeslag Sensus, parkeerplaats VARO

Voorwaarden mbt Balkengat opgenomen in RKK
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Deeltraject 2C
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA1 (binnendijks). De belangrijkste reden voor deze keuze is de
oeveroplossing (KA2) een grote belemmering teweeg brengt in de bedrijfsvoering van VARO, die zal leiden tot
het uitkopen en verplaatsen van het bedrijf VARO. Dit leidt tot zeer hoge kosten.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA2: oever

Enkele uitvoeringsrisico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Belemmering bedrijfsvoering VARO (- -)

€ 0,5 miljoen

> € 50 miljoen

Bij de gemeente Zwolle is verminderd draagvlak voor het voorgestelde VKA, doordat in dit alternatief,
uitgaande van de aanwezigheid van VARO, geen ruimte is voor een toekomstig fiets- en wandelpad en er geen
doorlopende groene oever wordt gecreëerd.

Samenvatting draagvlak

KA1: binnendijks
Strijdige voorkeursvarianten gemeente
Zwolle en VARO

KA2: oever
Noodzaak uitkoop en verplaatsing VARO

Deeltraject 2D
Op dit traject is in 2016 gestart met de realisatie van een nieuwe vestiging van het bedrijf Hornbach. De
plannen voor inrichting van het terrein zijn afgestemd met het Waterschap. Voor dit deeltraject ligt hiermee
het VKA vast en is gekozen voor een binnendijkse versterking.
Deeltraject 3
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA1 (binnendijks). Dit alternatief is aanzienlijk goedkoper, kent
een lager risicoprofiel en heeft minder effecten.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA2: oever

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Effecten (- -) op natuur en werkfunctie

€ 7,8 miljoen

> € 50 miljoen

Bij de Gemeente Zwolle is verminderd draagvlak voor het voorgestelde VKA, omdat de meekoppelkans Zwarte
Water Boulevard ter hoogte van Van Triest en Leerentveld niet inpasbaar is met behoud van parkeerruimte.
Tegen het alternatief KA2 (oever) zijn er grote bezwaren in de omgeving en moeten er bedrijven onteigend
worden.

Samenvatting draagvlak

KA1: binnendijks
Zwarte Water Boulevard niet inpasbaar
of verlies parkeerplaatsen

KA2: oever
Ruimtebeslag Van Triest, Dimence, Nysingh,
Leerentveld, onteigening Achmea

Deeltraject 4A
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor een combinatie van KA1 (binnendijks) en KA3 (buitendijks) met
lokaal inzet van constructies. De versterkingsopgave wordt in deze combinatie qua ruimtebeslag verdeeld over
de binnen- en de buitenzijde van de kering.
De onderzochte alternatieven leiden tot negatieve effecten. Het buitendijkse alternatief heeft sterk negatieve
effecten door impact op de omgeving en voor het binnendijkse alternatief zijn er meer technische risico’s en is
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er negatieve impact op ruimtelijke kwaliteit door doorsnijding van de hoofdgroen- en hoofdfietsstructuur. In
het binnendijkse alternatief kan de huidige ruimtelijke kwaliteit niet worden behouden.
In overleg met de omgeving is daarom een tussenoplossing met een gecombineerd binnen- en buitendijks
alternatief (zogenaamde vierkante oplossing met constructies) ontwikkeld. Ter hoogte van de woning en het
kantoor Leenman wordt de versterkingsopgave geheel met een constructie uitgevoerd. Dit alternatief neemt
de grootste negatieve effecten op de verschillende thema’s weg en kan in de planuitwerking nader worden
uitgewerkt. De kosten voor deze tussenoplossing bedragen € 2,9 miljoen.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks
Realisatie dijk op kabels risicovol voor
realisatie en B&O

KA3: buitendijks
Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Effecten (--) op natuur, historisch bouwkundig,
wonen, werken

€ 2,9 miljoen

€ 4,9 miljoen

Het voorgestelde VKA is ontwikkeld in samenwerking met de omgeving en neemt de grootste bezwaren vanuit
de omgeving weg. In het voorgestelde VKA is het mogelijk zowel hoofdgroen- en fietsstructuur te behouden als
de economische functies bij de bedrijven Leenman en Triferto. Het voorgestelde VKA zorgt voor behoud van de
huidige ruimtelijke kwaliteit.

Draagvlak oorspronkelijk

KA1: binnendijks
Conflicterende eisen K&L en B&O
Aantasting hoofdgroen- en
fietsstructuur

KA3: buitendijks
Geen draagvlak Leenman en Triferto door sloop en
ruimtebeslag

Deeltraject 4B
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA3 (buitendijks). Voor techniek en impact op de omgeving
geldt dat de twee alternatieven niet onderscheidend zijn. Met een buitendijks alternatief wordt beter
aangesloten op het VKA in de aansluitende deeltrajecten en ontstaat een meer doorlopende lijn in het
landschap. Het buitendijks alternatief is weliswaar duurder dan het binnendijks alternatief, maar de
verwachting is dat met een optimalisering van pipingmaatregelen in de planuitwerking de kosten kunnen
worden gereduceerd.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 2,3 miljoen

€ 2,9 miljoen

Voor het voorgestelde VKA is er geen grote weerstand in de omgeving.
Thema
Samenvatting draagvlak

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Relatief grote impact bomenkap

Kleinere impact bomenkap

Deeltraject 4C
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA3 (buitendijks). Dit alternatief biedt kansen voor natuur en
recreatie en draagt bij aan de meekoppelkans voor uitbreiding van de wijkboerderij de Klooienberg. Daarnaast
voorkomt dit alternatief een grote impact op de hoofdgroenstructuur. De thema’s techniek, impact op
omgeving en kosten zijn niet onderscheidend.
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Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 1,1 miljoen

€ 1,2 miljoen

Voor het voorgestelde VKA is er positief draagvlak in de omgeving.
Thema
Samenvatting draagvlak

KA1: binnendijks
Grote impact op de hoofdgroenstructuur

KA3: buitendijks
Realisatie groter droog (uitloop) gebied,
kansen voor natuur en recreatie

Deeltraject 4D
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA1 (binnendijks) met lokaal inzet van constructies. Een
binnendijks alternatief is aanzienlijk goedkoper dan een buitendijks alternatief.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende effecten

Geen onderscheidende effecten

€ 3,3 miljoen

€ 9,3 miljoen

Voor beide alternatieven is er sprake van weerstand. De verwachting is dat voor het voorgestelde VKA
weerstand bij het internaat beperkt kan worden door uitwerking van een plan voor het terugbrengen van
buitenspeelfunctionaliteit op de pipingberm. De aantasting van de hoofdgroenstructuur wordt verminderd
door de plaatselijke inzet van kwelschermen. Dit lokale maatwerk levert draagvlak bij de gemeente Zwolle voor
dit VKA.

Draagvlak oorspronkelijk

KA1: binnendijks
Maatwerk en inpassing nodig bij internaat
Aantasting hoofdgroenstructuur

KA3: buitendijks
Weerstand door (beperkt) ruimtebeslag
jachthavens

Deeltraject 5A
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA3 (buitendijks) met lokaal inzet van constructies. Dit
alternatief heeft een kleinere impact op de omgeving dan het binnendijkse alternatief. Op techniek zijn de
alternatieven niet onderscheidend. Het kostenverschil is minder dan 30% en is daarmee gelet op de
onzekerheidsmarge van 30%, onvoldoende onderscheidend.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks

KA3: buitendijks

Geen onderscheidende risico’s

Geen onderscheidende risico’s

Aantasting vliegroute dwergvleermuis (--)

Enkele gering negatieve effecten

€ 8,7 miljoen

€ 9,7 miljoen
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Er is positief draagvlak in de omgeving voor het voorgestelde VKA.
Thema
Draagvlak

KA1: binnendijks
Aantasting natuurwaarden, verplaatsen
bossages

KA3: buitendijks
Verbetering voor roeivereniging, mogelijk
versterking natuur

Deeltraject 5B
Voor dit deeltraject is het advies een keuze voor KA3 (buitendijks). Een buitendijks alternatief sluit aan op
deeltraject 5A (ruimtelijke kwaliteit). Daarnaast is de uitvoering voor het andere alternatief (KA1) risicovoller
(qua planning) door de reële kans op het aantreffen van archeologische waarden. Het kostenverschil is minder
dan 30% en is daarmee gelet op de onzekersheidsmarge van 30%, onvoldoende onderscheidend.
Thema
Techniek
Impact op de omgeving
Kosten

KA1: binnendijks
Risico aantreffen archeologische
waarden
Vernietiging NNN en archeologische
waarden
€ 8,8 miljoen
(exclusief kosten archeologie)

KA3: buitendijks
Geen onderscheidende risico’s
Vernietiging NNN
€ 9,8 miljoen

Er zijn geen grote bezwaren tegen het voorgestelde VKA.
KA1: binnendijks
Aantasting waardevol boscomplex

Draagvlak

5.2.

KA3: buitendijks
Aantasting natuurwaarden

Integrale beschrijving van het voorkeursalternatief

In onderstaande tabel en afbeelding 5.1 is het totale advies voor het voorkeursalternatief gevisualiseerd.
Tabel 5.1 Opbouw voorkeursalternatief

Naam

VKA

Naam

VKA

1A

Oeveroplossing (KA2) met inzet constructie
Maatwerk ter hoogte van de have

4A

Combinatie Binnendijks (KA1)
en Buitendijks (KA3) gedeeltelijk met constructies

1B

Buitendijks (KA3)

4B

Buitendijks (KA3) – gedeeltelijk
met constructie

2A

Beheermaatregelen (zandzakken) (KA4)

4C

Buitendijks (KA3)

2B

Buitendijks (KA3)

4D

Binnendijks (KA1) – gedeeltelijk
met constructies

2C

Binnendijks (KA1) - met constructie

5A

Buitendijks (KA3) – gedeeltelijk
met constructie

2D

Binnendijks (KA1) – met constructie

5B

Buitendijks (KA3)

3

Binnendijks (KA1) - met constructie
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Afbeelding 5.1. Overzicht advies VKA dijkversterking

Het VKA Dijkversterking zoals geadviseerd in de voorgaande paragraaf kent grofweg een driedeling in het
traject:
1. De aanleg van groene oevers met industriële uitstraling langs bedrijventerrein de Voorst
2. Het traject langs Holtenbroek wordt gekenmerkt door compacte groene grondoplossingen (zowel binnenals buitendijks) met recreatieve uitstraling. Daar waar ruimte ontbreekt worden constructies toegepast.
3. Het noordelijke traject kent een buitendijkse grondoplossing met waar nodig klei-ingravingen.
Diverse meekoppelkansen van onder andere gemeente en Rijkswaterstaat worden met dit VKA mogelijk
gemaakt.
De belangrijkste argumenten voor de keuze voor dit integrale VKA zijn:
1. De systematiek van het HWBP vraagt om een afweging op basis van doelmatigheid. De volgende
doelmatigheidsoverwegingen zijn in de ontwerpkeuzes leidend geweest:
a. Het voorkomen van verleggingskosten categorie 1 kabels en leidingen (waaronder gasleiding en
hoogspanning) in de deeltrajecten langs het Zwolle – IJsselkanaal (1A);
b. Het voorkomen van dure vastgoedaankopen ter hoogte van Varo (2C), Sensus (2B) en Achmea (3);
c. Naast kosten, zijn ook de onderwerpen techniek en impact op de omgeving expliciet meegenomen in
de afweging. Daar waar de alternatieven op techniek en impact op de omgeving weinig
onderscheidend zijn, is het goedkoopste alternatief als VKA voorgesteld (2A Leeuwbouw en 4D
Jachthavens).
2. Het ontwerp biedt ruimte voor het realiseren van meekoppelkansen zoals fietspad (1A),
Zwartewaterboulevard (deeltraject 3) en de Klooienberg (4C).
3. Bestaande waardevolle groenstructuren blijven behouden op deeltraject 4A en 4D door de plaatselijke inzet
van constructies. Op de deeltrajecten 5a en 5b wordt met behulp van klei-ingravingen de bestaande
ruimtelijke structuur en kwaliteit gewaarborgd.
4. Er is gezocht naar passende oplossingen per deeltraject waarin de onderlinge verbinding tussen de
deeltrajecten behouden blijft. Met inzet van het Ruimtelijk Kwaliteitskader als randvoorwaarde bij de
afweging, is het huidige VKA ontstaan welke optimaal aansluit het bij huidige unieke karakter van het
dijktraject4.

4

Ruimtelijk Kwaliteitskader Stadsdijken Zwolle, H+N+S, 2017
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Bijlage 1 Effectbeoordeling MER
In deze bijlage is per deeltraject een tabel opgenomen met de (impact op de omgeving) uit het
milieueffectrapport (MER). De bijbehorende effectbeschrijving en nadere toelichting is terug te vinden in het
MER. In deze bijlage zijn in de tabellen steeds alleen die thema’s en criteria opgenomen waarbij sprake is van
onderscheidende effecten. Criteria waarop alle alternatieven neutraal scoren zijn niet opgenomen.
Deeltraject 1
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effectbeoordeling zoals opgenomen in het MER. De tabel heeft
betrekking op heel deeltraject 1, echter de benoemde effecten treden met name op binnen deeltraject 1A.
Voor deeltraject 1B is er geen sprake van onderscheidende effecten.
Milieuthema

Criteria

Landschap en
cultuurhistorie

Woon-, werk- en
leefmilieu

KA1

KA2

KA3

effecten op de dijk als landschappelijke structuur
(herkenbare dijk)

+

+

+

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken (zichtlijnen,
open-/ beslotenheid, maat, schaal, drukte,
materiaalgebruik)

0

+

0

effecten op historisch-geografische gebieden, lijnen
en elementen

0

-

0

effecten op archeologische waarden
(verwachtingswaarde en bekende waarden)

-

-

-

effecten op de functie werken

0

-

-

effecten op de functie scheepvaart

0

-

0

Onderscheidende effecten op waarden
Alternatieven KA1 en KA3 hebben geen onderscheidende, negatieve effecten op milieu waarden. Alternatief
KA2 heeft negatieve effecten op lijnen en elementen van historisch-geografische gebieden, door verlies van
symmetrie van het kanaal.
Onderscheidende effecten op functies
Alternatief KA1 heeft geen effect op functies. Voor alternatief KA2 zijn er negatieve effecten op scheepvaart
door het beperken van manoeuvreerruimte in de haven. KA2 en KA3 hebben daarnaast een negatief effect op
werken door de noodzaak om het pompgebouw te verplaatsen. Voor al deze effecten geldt dat deze
mitigeerbaar zijn binnen het ontwerp.
Deeltraject 2A
Milieuthema

Criteria

KA1

KA4

Bodem en water

effecten op de bodemkwaliteit

0

0

benodigd grondverzet

0

0

Natuur

effecten op KRW

0

0

Landschap en cultuur-

effecten op de dijk als landschappelijke structuur

0

0
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Milieuthema

Criteria

historie

Woon-, werk- en leefmilieu

KA1

KA4

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

0

0

effecten op historisch-geografische gebieden, ..

0

0

effecten op archeologische waarden

-

0

effecten op de functie werken

0

0/-

effecten op de functie scheepvaart

0

0

Onderscheidende effecten op waarden
Alternatief KA1 heeft een negatief effect op archeologische waarden.
Onderscheidende effecten op functies
Alternatief KA4 heeft een licht negatief effect op de functie werken, door mogelijke belemmering tijdens inzet
van de maatregelen.
Deeltraject 2B
Milieuthema

Criteria

KA1

KA3

Bodem en water

effecten op de bodemkwaliteit

+

0

benodigd grondverzet

+

-

Natuur

effecten op KRW

0

0

Landschap en cultuurhistorie

effecten op de dijk als landschappelijke structuur

0

0

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

0

-

effecten op historisch-geografische gebieden, ..

0

-

effecten op archeologische waarden

-

-

effecten op de functie werken

--

0

effecten op de functie scheepvaart

0

0

Woon-, werk- en leefmilieu

Onderscheidende effecten op waarden
Voor beide alternatieven geldt een negatief effect op archeologische waarden, wat daarmee niet
onderscheidend is. Alternatief KA3 heeft daarnaast negatieve effecten op gebied van landschap en
cultuurhistorie door de ingreep in het cultuurhistorisch Balkengat. Alternatief KA1 heeft geen onderscheidende
negatieve effecten op milieuwaarden.
Onderscheidende effecten op functies
Alternatief KA1 heeft een sterk negatief effect op de functie werken door het ruimtebeslag op het terrein van
Sensus en de beperking van de toegankelijkheid van het terrein. KA3 heeft geen negatieve effecten op functies.
Deeltraject 2C
Milieuthema

Criteria

Bodem en water

effecten op de bodemkwaliteit
benodigd grondverzet

KA1

KA2

0

+

++

--
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Milieuthema

Criteria

Natuur
Landschap en cultuurhistorie

Woon-, werk- en leefmilieu

KA1

KA2

effecten op KRW

0

+

effecten op de dijk als landschappelijke structuur

0

+

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

0

0

effecten op historisch-geografische gebieden, ..

0

0

effecten op archeologische waarden

0

0

effecten op de functie werken

0

--

effecten op de functie scheepvaart

0

-

Onderscheidende effecten op waarden
In alternatief KA2 is het benodigde (grote) grondverzet sterk negatief beoordeeld. Dit alternatief heeft wel een
positief effect op natuur waarden (KRW) en op de landschappelijke structuur van de dijk. Alternatief KA1 heeft
geen negatieve effecten op waarden.
Onderscheidende effecten op functies
Alternatief KA2 heeft een sterk negatief effect op de functie werken en een negatief effect op functie
scheepvaart door het ruimtebeslag op het terrein van VARO. Alternatief KA1 heeft geen effecten op de functies
in het gebied.
Deeltraject 2D
Voor het thema milieu zijn voor dit deeltraject twee alternatieven in beeld gebracht.
Milieuthema

Criteria

KA1

KA2

Bodem en water

effecten op de bodemkwaliteit

0

0

benodigd grondverzet

+

-

Natuur

effecten op KRW

0

+

Landschap en cultuurhistorie

effecten op de dijk als landschappelijke structuur

0

+

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

0

0

effecten op historisch-geografische gebieden, ..

0

0

effecten op archeologische waarden

0

0

effecten op de functie werken

0

0

effecten op de functie scheepvaart

0

-

Woon-, werk- en leefmilieu

De tabel laat zien dat in het alternatief dat momenteel wordt uitgevoerd (KA1) geen sprake is van negatieve
effecten op waarden of functies.
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Deeltraject 3
Milieuthema

Criteria

KA1

KA2

Bodem en water

effecten op de bodemkwaliteit

+

+

benodigde grondverzet

+

-

Natuur

effecten op beschermde soorten

0

--

Landschap en
cultuurhistorie

effecten op de dijk als landschappelijke structuur

0

+

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

0

+

effecten op historisch-bouwkundige elementen

0

-

effecten op archeologische waarden
(verwachtingswaarde en bekende waarden)

-

-

effecten op de functie werken

0

--

effecten op de functie scheepvaart

0

-

Woon-, werk- en
leefmilieu

Onderscheidende effecten op waarden
Beide alternatieven hebben een negatief effect op archeologische waarden. Daarnaast heeft KA2 diverse
(sterk) negatieve effecten: negatief effect door groter grondverzet, sterk negatief effect op beschermde
soorten door sloop van panden met mogelijke vleermuisverblijfplaatsen en een negatief effect op historischbouwkundige elementen door sloop.
Onderscheidende effecten op functies
KA1 heeft geen negatief effect op functies. KA2 heeft een sterk negatief effect op de functie werken en een
negatief effect op de functie scheepvaart door ruimtebeslag en sloop van panden.
Deeltraject 4
De hierna volgende tabel geeft een overzicht van de effectbeoordeling zoals opgenomen in het MER. Deze
tabel geeft een beoordeling voor geheel deeltraject 4. De hierin opgenomen sterk negatieve effecten hebben
echter allemaal betrekking op deeltraject 4A. Op dit deeltraject is sprake van sloop van (bedrijfs)panden
waarbinnen mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen voorkomen en waar historisch bouwkundige elementen
aanwezig zijn. Tevens leidt sloop tot sterk negatieve effecten op woon- en werkfunctie. Voor deeltrajecten 4B,
4C en 4D is geen sprake van sterk negatieve, onderscheidende milieueffecten.
Milieuthema

Criteria

Bodem en water

Natuur

Landschap en
cultuurhistorie

KA1

KA2

KA3

effecten op de bodemkwaliteit

0

0

+

benodigd grondverzet

+

-

0

effecten op NatuurNetwerk Nederland

0

0

-

effecten op beschermde soorten

0

0

--

effecten op KRW (potentieel relevant
areaal)

0

+

0

effecten op de dijk als landschappelijke
structuur (herkenbare dijk)

0

+

0

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

-

-

0
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Milieuthema

Woon-, werk- en
leefmilieu

Criteria

KA1

KA2

KA3

effecten op historisch-bouwkundige
elementen

0

0

--

effecten op archeologische waarden

-

-

-

effecten op de functie wonen

0

0

--

effecten op de functie werken

0

0

--

effecten op de functie scheepvaart

0

-

-

Onderscheidende effecten op waarden
Alternatief KA1 heeft een negatief effect op ruimtelijk-visuele kenmerken door het doorbreken van symmetrie.
Alternatief KA3 heeft sterk negatieve effecten op beschermde soorten en op historisch-bouwkundige
elementen door de sloop van panden op de Leenmanwerf.
Onderscheidende effecten op functies
Alternatief KA1 heeft geen negatieve effecten op functies. KA3 heeft sterk negatieve effecten wonen en
werken door ruimtebeslag en door sloop van panden.
Deeltraject 5A
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effectbeoordeling zoals opgenomen in het MER. Deze tabel
heeft betrekking op heel deeltraject 5. De sterk negatieve effecten die optreden binnen deeltraject 5A zijn
gearceerd.
Milieuthema

Criteria

Bodem en water

Natuur

Landschap en
cultuurhistorie

Woon-, werk- en
leefmilieu

KA1

KA3

effecten op de bodemkwaliteit

+

+

benodigd grondverzet

+

-

effecten op Natura 2000-gebied

0

-

effecten op NatuurNetwerk Nederland

--

--

effecten op beschermde soorten

--

0

effecten op KRW (potentieel relevant areaal)

0

-

effecten op de dijk als landschappelijke structuur

-

0

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

-

0

effecten op aardkundige waarden

0

-

effecten op archeologische waarden

--

0

effecten op de functie recreëren

0

0/-
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Onderscheidende effecten op waarden
KA1 leidt tot een sterk negatief effect op beschermde soorten door aantasting van een vliegroute van de
dwergvleermuis. KA3 leidt op deeltraject 4A niet tot sterk negatieve effecten.
Onderscheidende effecten op functies
Beide alternatieven hebben geen (sterk) negatieve effecten op functies.
Deeltraject 5B
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effectbeoordeling zoals opgenomen in het MER. Deze tabel
heeft betrekking op heel deeltraject 5. De sterk negatieve effecten die optreden binnen deeltraject 5B zijn
gearceerd.
Milieuthema

Criteria

Bodem en water

Natuur

Landschap en
cultuurhistorie

Woon-, werk- en
leefmilieu

KA1

KA3

effecten op de bodemkwaliteit

+

+

benodigd grondverzet

+

-

effecten op Natura 2000-gebied

0

-

effecten op NatuurNetwerk Nederland

--

--

effecten op beschermde soorten

--

0

effecten op KRW (potentieel relevant areaal)

0

-

effecten op de dijk als landschappelijke structuur

-

0

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

-

0

effecten op aardkundige waarden

0

-

effecten op archeologische waarden

--

0

effecten op de functie recreëren

0

0/-

Onderscheidende effecten op waarden
In beide alternatieven is sprake van vernietiging van oppervlak binnen het NNN. In KA3 gaat het hierbij om een
groter oppervlak. Dit is voor beide alternatieven een sterk negatief effect (--). In KA1 is er daarnaast kans op
aantasting van archeologische waarden. Ook dit is sterk negatief beoordeeld. (--)
Onderscheidende effecten op functies
Beide alternatieven hebben geen negatief effect op functies.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

De Stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwartewater naar de keersluis
Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwartewater naar de monding van de Vecht.
De totale lengte van het stadsdijken traject is bijna 9 kilometer. Hiervan geldt voor ongeveer 7,5 kilometer dat
de dijken niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Afbeelding 1.1 laat zien welke dijktrajecten zijn afgekeurd
en op basis van welke faalmechanismen.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is een verkenning gestart naar mogelijkheden om weer te
voldoen aan de veiligheidseisen. In de eerste stappen van de verkenning zijn verschillende oplossingsrichtingen
onderzocht en zijn kansrijke alternatieven geselecteerd. Deze alternatieven zijn nader onderzocht. Op basis van
onderzoek en vergelijking van de kansrijke alternatieven wordt aan het eind van de verkenningsfase op
bestuurlijk niveau een voorkeursalternatief (VKA) gekozen.
Afbeelding 1.1. Overzicht veiligheidsopgave Stadsdijken Zwolle
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Toelichting proces in twee sporen
In de eerste stap van de verkenning is een breed scala aan mogelijke alternatieven en oplossingsrichtingen in
beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om alternatieven voor versterking van de dijk, als om
systeemmaatregelen, waarmee de noodzaak van dijkversterking kan worden weggenomen. Een
systeemmaatregel zorgt bijvoorbeeld voor verlaging van waterstanden en/of beperking van de gevolgschade.
Uit alle mogelijke alternatieven zijn enkele alternatieven geselecteerd als kansrijk, de zogenaamde 1e zeef. Alle
mogelijke alternatieven zijn daarvoor beoordeeld op kosten, effectiviteit en vergunbaarheid. Op basis van de
beoordeling is bepaald welke alternatieven kansrijk zijn. In deze zeef zijn alternatieven afgevallen die
bijvoorbeeld te weinig doelbereik kennen, of tot veel grotere kosten leiden dan de andere mogelijkheden. In
eerste instantie zijn in de eerste zeef alleen dijkversterkingsalternatieven als kansrijk geselecteerd en is
vervolgens gestart met de uitwerking van deze alternatieven.
In deze fase gold nog de oude normering voor de dijken. Onder deze normering was de versterkingsopgave
aanzienlijk kleiner dan de normen die per 1-1-2017 van kracht zijn. Een systeemmaatregel zoals een
Zwartewaterkering (ZWK) was vanwege de hoge kosten een niet-concurrerend alternatief. Met de wijziging
van de normering, is met behulp van een haalbaarheidsstudie opnieuw naar de systeemmaatregel als
alternatief op een dijkversterking gekeken. Uit die studie bleek dat een ZWK wel een kansrijk alternatief is
omdat de opgave voor de dijkversterking (en de daarmee gemoeide kosten) onder de nieuwe normering voor
Stadsdijken aanzienlijk is vergroot.
Op het moment dat werd geconcludeerd dat ook een ZWK een kansrijk alternatief is, was al gestart met de
nadere uitwerking van de dijkversterkingsalternatieven. Daarom zijn de alternatieven voor een ZWK in een
apart spoor nader uitgewerkt. Dat spoor is in deze notitie beschreven.

1.2

Doel van deze notitie

Ten behoeve van de VKA keuze voor Stadsdijken Zwolle zijn zowel alternatieven op het gebied van
dijkversterking als systeemmaatregelen onderzocht. Beide oplossingsrichtingen zijn in een apart traject
volwaardig uitgewerkt en vervolgens tegen elkaar afgewogen. Deze notitie beschrijft de afweging van
mogelijke systeemmaatregelen en het resulterende VKA Zwartewaterkering. Deze notitie presenteert de
onderscheidende informatie op de thema’s techniek, impact op omgeving en kosten. Daarnaast is ook het
draagvlak voor de alternatieven in beeld gebracht.
Het doel van deze notitie is:
1. het overzichtelijk presenteren van de informatie over het alternatief ZWK;
2. het mogelijk maken van een vergelijking tussen het alternatief ZWK en het VKA dijkversterking;
3. het daarmee faciliteren van besluitvorming over het voorkeursalternatief (VKA);
4. het herleidbaar onderbouwen van de VKA keuze.
Ten behoeve van de VKA keuze zijn drie notities opgesteld:
1. de afwegingsnotitie VKA dijkversterking: met daarin informatie over de kansrijke alternatieven voor een
dijkversterking en een afweging van deze alternatieven tot een advies voor een VKA dijkversterking;
2. de afwegingsnotitie VKA Zwartewaterkering (voorliggend): met een onderbouwing van de trechtering van
systeemmaatregelen naar een VKA Zwartewaterkering (ZWK);
3. de afwegingsnotitie VKA Stadsdijken Zwolle: met daarin een samenvatting van de beslisinformatie over het
VKA dijkversterking en het VKA Zwartewaterkering en een vergelijking van deze twee alternatieven. Deze
notitie sluit af met een overzicht van de belangrijkste conclusies ten behoeve van een VKA keuze voor het
project Stadsdijken Zwolle.
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1.3

Proces context

Deze afwegingsnotitie is onderdeel van de verkenningsfase voor Stadsdijken Zwolle. Tabel 1.1 geeft een
overzicht van de stappen die in de verkenning zijn en worden doorlopen. Deze notitie is onderdeel van het
eindproduct van stap 2: de beoordelingsfase van kansrijke alternatieven naar een VKA. Deze notitie is input
voor de besluitvormingsfase in stap 3.
Tabel 1.1 Stappen, onderdelen en resultaten verkenning

Stap
Stap 1a
Stap 1b
Stap 2

Stap 3

1.4

Onderdeel
Nadere analyse veiligheidsprobleem en
omgevingsanalyse (vaststellen scope)
Generen van mogelijke, en selectie naar
kansrijke alternatieven
Beoordelingsfase, van kansrijke
alternatieven naar VKA
Besluitvormingsfase

Resultaat
Notitie veiligheidsprobleem
Notitie omgevingsanalyse
Notitie kansrijke alternatieven
Notitie reikwijdte en detailniveau tbv MER
Afwegingsnotities VKA
Ruimtelijk kwaliteitskader
Inhoudelijke rapportages (MER, technische studies)
Vastgesteld VKA
Verkenningenrapport (eindrapportage verkenning)
Plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase

Context watersysteem

Afbeelding 1.2 geeft een overzicht van het watersysteem rond Zwolle. Voor de werking van een kering in het
Zwartewater is het van belang inzicht te hebben in dit watersysteem.
Afbeelding 1.2. Het watersysteem rond Zwolle
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Het watersysteem rond Zwolle functioneert als volgt:
De Vecht vloeit samen met het Zwartewater ten noorden van Zwolle, vanaf daar loopt de afwatering langs
de benedenloop van het Zwartewater via het Zwarte Meer en het Ketelmeer richting IJsselmeer.
Hoogwater op de Vecht leidt tot opstuwing van het Zwartewater bij Zwolle;
De Sallandse Weteringen wateren af via het Almeloos kanaal en de stadsgrachten Zwolle naar het
Zwartewater. Piekafvoeren op de Sallandse Weteringen treden vaak gelijktijdig met of kort voor
piekafvoeren op de Vecht op. Op dat moment worden de waterstanden in het Zwartewater in en om
Zwolle vanaf twee zijden opgestuwd;
Zwolle heeft geen directe verbinding met de IJssel. Het Zwolle-IJsselkanaal is geen open waterverbinding;
De Balgstuw bij Ramspol bevindt zich tussen het Zwarte Meer en het Ketelmeer. Deze stuw sluit bij
opstuwend water vanaf het IJsselmeer en het Ketelmeer om het gebied rond het Zwartewater te
beschermen.
Een kering in het Zwartewater ten noorden van Zwolle kan opstuwend water vanaf de Vecht keren. Wanneer
een dergelijke kering gesloten is, kan het water van de Sallandse Weteringen niet meer afstromen richting het
Zwarte Meer. Opstuwing van dit water kan worden voorkomen met een gemaal in de kering. Wanneer de
kering in het Zwartewater is gesloten en het gemaal in de kering maximaal afvoert, ontstaat een kleine
waterstandsverhoging op het Zwartewater ten noorden van de kering en op de Vecht (opstuwing).

1.5

Leeswijzer

Deze afwegingsnotitie bevat de volgende informatie:
• Hoofdstuk 2: beschrijving van de alternatieven voor een ZWK;
• Hoofdstuk 3: afwegingskader voor de alternatieven;
• Hoofdstuk 4: onderscheidende beslisinformatie;
• Hoofdstuk 5: conclusie over het voorkeursalternatief ZWK;
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2

Beschrijving alternatieven Zwartewaterkering

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de kansrijke alternatieven voor de Zwartewaterkering. Paragraaf 2.1
start met een samenvatting van het proces dat in zeef 1 is doorlopen van alle mogelijke systeemmaatregelen
tot de kansrijke alternatieven. Een nadere toelichting op zeef 1 is opgenomen in bijlage I. Paragraaf 2.2
beschrijft de alternatieven voor onderdelen/aspecten van een Zwartewaterkering.

2.1

Samenvatting zeef 1 systeemmaatregelen

Eind 2015 is gestart met de verkenning van mogelijke systeemmaatregelen als oplossing voor de
versterkingsopgave voor Stadsdijken Zwolle. In een expertsessie zijn mogelijke maatregelen geïnventariseerd
en deze zijn in een verdiepende sessie globaal beoordeeld op kansrijkheid. Op basis van de twee sessies is een
eerste selectie van systeemmaatregelen gemaakt. Een kering in het Zwartewater is als mogelijk kansrijk
aangemerkt. Daarnaast zijn drie andere maatregelen als ‘twijfelachtig’ beoordeeld: retenties in dijkring 9 en/of
10, het plaatsen van een gemaal op de Ramspolkering en het vergroten van de veiligheid bij Ramspol. Om van
mogelijke tot kansrijke alternatieven te komen is de haalbaarheid van deze overgebleven systeemmaatregelen
onderzocht. In het onderzoek is gekeken naar technische haalbaarheid (inclusief doelbereik), uitvoerbaarheid
(juridisch, vergunningtechnisch) en kosten.
In dit haalbaarheidsonderzoek is geconcludeerd dat maatregelen voor het vergroten van veiligheid bij Ramspol
te weinig doelbereik kennen en dat het plaatsen van een gemaal bij Ramspol leidt tot zeer hoge kosten (niet in
verhouding tot kosten van een dijkversterking). Deze maatregelen zijn daarom niet kansrijk. Ook retentie is als
niet kansrijk beoordeeld vanwege het onzekere effect op de waterveiligheid, de grote impact op het gebied en
het vaak kleine draagvlak in de omgeving.
Op basis van de onderzoeken is geconcludeerd dat een kering in het Zwartewater de enige kansrijke
systeemmaatregel is. Deze oplossing kent verschillende alternatieven voor onder andere locatie en sluitregime.
De kansrijke alternatieven voor een Zwartewaterkering zijn nader beschreven in de volgende paragraaf.

2.2

Kansrijke alternatieven voor de Zwartewaterkering

Deze paragraaf beschrijft de kansrijke alternatieven voor het ontwerp van een Zwartewaterkering. Het gaat om
alternatieven voor de locatie (2.2.1), het toepassen van een gemaal (2.2.3) en het toepassen van een schutsluis
(2.2.4). In paragrafen 2.2.2 en 2.2.5 zijn de uitgangspunten met betrekking tot het sluitregime en de status van
de dijken achter de kering beschreven. Voor deze onderdelen is geen sprake van verschillende alternatieven.
De resulterende integrale, kansrijke alternatieven zijn beschreven in 2.2.6.
2.2.1

Locatie (2 alternatieven)

Voor realisatie van een ZWK zijn twee mogelijke locaties bepaald binnen het zoekgebied tussen de
Mastenbroekerbrug en de monding van de Vecht (zie afbeelding 2.1):
1. Locatie noord bevindt zich nabij de mond van de Vecht. De locatie is zo gekozen dat de
dijkversterkingsopgave volledig kan worden weggenomen (ten noorden van de te versterken tracés aan
oost- en westzijde van het Zwartewater). Wel leidt de kering op deze locatie tot doorsnijding van Natura
2000-gebied en mogelijk ruimtebeslag in het zwaarbeschermde habitattype Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (kievitsbloem hooilanden);
2. Locatie zuid ligt nabij de voormalig vuilstort Westerveld. Voor deze locatie geldt dat er ook sprake is van
doorsnijding van Natura 2000-gebied, maar op dit punt is geen zwaar beschermd habitattype aanwezig.
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Wel moet bij deze locatie rekening worden gehouden met een restopgave voor dijkversterkingen aan
beide zijden van het Zwartewater (aangegeven in afbeelding 2.1).
Andere locaties zijn niet kansrijk vanwege de volgende redenen:
• Een ligging nog verder noordelijk is niet kansrijk, omdat de rivier daar afbuigt van de dijk en een lange dam
moet worden gerealiseerd om een kering op de dijk te laten aansluiten;
• Een zuidelijkere ligging voor de kering is niet kansrijk, omdat er dan een grote restopgave voor de
dijkversterkingen resteert en er in dat geval zowel in de kering als in de dijkversterking moet worden
geïnvesteerd, wat tot onevenredig hoge kosten leidt;
• Een ligging tussen de twee mogelijke locaties in is niet kansrijk, omdat in dat geval er zowel sprake is van
het raken van kwetsbare natuur als van een restopgave (de nadelen van locaties zuid en noord samen).
Afbeelding 2.1 Mogelijke locaties hoogwaterkering in het Zwartewater

2.2.2

Sluitregime (uitgangspunt afhankelijk van keuze wel of geen gemaal)

Er zijn verschillende sluitregimes mogelijk voor de keersluis:
• Sluiten bij een relatief lage waterstand (circa +1.00 m NAP): hierbij hoeven de dijken weinig te keren en is er
geen versterking nodig. In de afgelopen 13 jaar is deze waterstand twee keer voorgekomen (resp. 24 uur
en 36 uur). In beide gevallen was de Ramspolkering ook gesloten (respectievelijk 6 en 8 uur). Op basis van
beschikbare gegevens is de verwachting dat bij dit regime het sluiten eens in de 3 tot 5 jaar voorkomt;
• Sluiten bij een relatief hoge waterstand (>> +1.00 m NAP): in dit geval wordt de keersluis minder vaak
gesloten, maar blijft er wel een restopgave voor dijkversterking over.
Voor de alternatieven met gemaal is het sluiten bij een relatief hoge waterstand (>> +1.00 m NAP) beoordeeld
als niet kansrijk . Bij een sluitregime bij een relatief hoge waterstand blijft er over het gehele dijktraject aan
beide zijden van het Zwartewater een (beperkte) restopgave bestaan. Dit betekent dat er zowel in de kering en
het gemaal als in dijkversterking moet worden geïnvesteerd en dat ook bijbehorende effecten en overlast
optreden. Daarnaast is bij een dergelijk regime de sluitingsfrequentie zo laag, dat de investering en
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infrastructuur (met name het dure gemaal) die daar tegenover staat discutabel kan worden. Het uitgangspunt
voor de alternatieven met gemaal is daarom het sluiten bij circa +1.00 m NAP (ongeveer eens per 3-5 jaar).
Voor een Zwartewaterkering zonder gemaal geldt een andere situatie. Zonder gemaal sluit de kering pas bij
een bovenstroomse dijkdoorbraak. Als de kering eerder sluit kan het bovenstroomse water niet meer
wegstromen en ‘loopt het bakje rond Zwolle vol’. Een bovenstroomse dijkdoorbraak treedt naar verwachting
bij relatief hoge waterstanden op; voor deze verkenning ingeschat op circa +1.80 m NAP. Voor de alternatieven
zonder gemaal is daarom het sluiten bij circa +1.80 m NAP het uitgangspunt.
2.2.3

Gemaal (2 alternatieven)

Als onderdeel van de keersluis kan worden gekozen voor aanleg van een gemaal. Bij realisatie van een gemaal
kan het water dat uit de Weteringen afstroomt, en via de stad het Zwartewater instroomt, worden
weggepompt. Hiermee is dan zowel veiligheid van de Stadsdijken Zwolle als van de achterliggende dijken langs
de Weteringen geborgd.
Een keersluis zonder gemaal betekent dat het water dat via de Weteringen Zwolle instroomt niet weg kan en
dat de waterstand in het Zwartewater en Weteringen toeneemt. Op het zwakste punt zal de dijk dan
doorbreken. Dit is waarschijnlijk een punt langs de Weteringen, maar het kan niet worden uitgesloten dat een
doorbraak in de Stadsdijken plaatsvindt. De kering kan dit niet voorkomen, maar beperkt wel de gevolgen.
Als de kering dicht is kan alleen water vanuit de Weteringen de stad in stromen. Het water vanuit de Vecht
wordt tegengehouden. In praktijk betekent dit dat een kering zonder gemaal sluit op het moment van een
(aanstaande) dijkdoorbraak om de gevolgen te beperken. Een aandachtspunt hierbij is dat door
klimaatverandering de piekafvoeren van de Weteringen in de toekomst toenemen door het vaker voorkomen
van extreme regenval.
Watercasco Zwolle
Relevant in relatie tot de keuze voor wel of geen gemaal is de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het
Watercasco rond Zwolle. Het watercasco gaat uit van een waterrobuuste inrichting van het landschap ten zuiden van
Zwolle, waarmee gevolgen bij een overstroming worden beperkt. Het landschap wordt zo ingericht dat bij een
overstroming het water zich verplaatst naar gebieden waar de minste schade ontstaat. Dit is een maatregel gericht
op klimaatadaptatie. Indien het watercasco in de toekomst wordt gerealiseerd, beheerst dit effecten die kunnen
optreden bij keuze voor een Zwartewaterkering zonder gemaal. De plannen voor een watercasco zijn echter nog niet
concreet en vormen geen autonome ontwikkeling. Deze plannen zijn dan ook niet meegenomen in beoordeling van
de varianten voor een ZWK.

2.2.4

Schutsluis (2 alternatieven)

Als onderdeel van de keersluis kan worden gekozen voor het realiseren van een schutsluis. Hiermee kan het
effect op de scheepvaart door stremmingen worden beperkt. Wanneer een schutsluis wordt gerealiseerd kan
scheepvaart doorgang vinden, ook als de kering is gesloten.

2.2.5

Status keringen langs het Zwartewater (1 uitgangspunt)

De keringen langs het Zwartewater zijn op dit moment primaire keringen. Wanneer een kering in het
Zwartewater wordt gerealiseerd is het mogelijk om de keringen langs het Zwartewater af te waarderen naar
regionale keringen. De kering vormt een verbinding tussen primaire waterkeringen en sluit Zwolle af van het
buitenwater (Vecht). De keringen langs het Zwartewater komen hierachter te liggen en hebben geen functie
meer in het keren van buitenwater.

Relevant voor de afweging voor het wel of niet afwaarderen van de regionale keringen zijn:
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-

-

-

De beheersituatie: bij het instandhouden van de keringen als primaire waterkering is (conform het
Waterakkoord) het meest logisch als de ZWK in beheer komt bij Rijkswaterstaat. Bij het afwaarderen naar
regionale keringen is het waterschap de meest logische beheerder. Bij een groot scheepvaartbelang is het
mogelijk af te wijken van de afspraken in het Waterakkoord;
De restopgave en normstelling: afwaardering naar regionale keringen leidt tot een andere normstelling
voor de dijken. De normering voor een regionale kering ligt normaliter lager dan voor een primaire
waterkering. Dit betekent dat een grotere kans op overstroming is toegestaan en dat de dijkversterkingen
aan beide zijden van het Zwartewater grotendeels niet nodig zijn. In praktijk neemt de kans ook
daadwerkelijk toe doordat bij realisatie van een ZWK de dijken niet of minder worden versterkt. Het
overstromingsrisico (kans x gevolg) neemt echter niet toe, of neemt mogelijk zelfs af. De gevolgen bij een
overstroming worden namelijk beperkt, doordat bij sluiting van een ZWK wordt voorkomen dat water
vanaf de Vecht Zwolle bereikt. Het effect op het overstromingsrisico is nader beschouwd in hoofdstuk 3.
Beleid: in de nieuwe waterwet (artikel 1.1, definitie buitenwater) is onderbouwd welke afgesloten wateren
als buitenwater zijn aangemerkt (en de keringen daaromheen dus als primaire kering). Dit betreft onder
andere Grevelingen, Markermeer en Volkerak-Zoommeer. Kleinere afgesloten wateren zijn geen van allen
als buitenwater aangemerkt. In deze lijn is de verwachting dat ook het Zwartewater achter een kering niet
als buitenwater zal worden aangemerkt en dat er dus sprake is van afwaardering van de keringen naar een
regionale status.

Het afwaarderen van de dijken achter de ZWK naar regionale keringen is als uitgangspunt voor het VKA
vastgesteld op basis van de volgende argumenten:
Het afwaarderen naar regionale keringen is conform het geldende beleid en leidt tot een logische
categorisering van de keringen. De Minister zal naar verwachting voorschrijven dat de afwaardering moet
plaatsvinden;
Deze keuze leidt tot het uitsparen van kosten en overlast van een restopgave voor dijkversterking.

2.2.6

Integrale kansrijke alternatieven ZWK

Samengevat zijn er zes kansrijke alternatieven voor een ZWK gedefinieerd:
1. keersluis met gemaal en met schutsluis, locatie noord;
2. keersluis met gemaal en met schutsluis, locatie zuid;
3. keersluis met gemaal en zonder schutsluis, locatie noord;
4. keersluis met gemaal en zonder schutsluis, locatie zuid;
5. keersluis zonder gemaal en zonder schutsluis, locatie noord;
6. keersluis zonder gemaal en zonder schutsluis, locatie zuid.
Deze kansrijke alternatieven zijn in een overleg op 30 augustus 2016 met gemeente Zwolle, provincie
Overijssel, Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta vastgesteld. In dit overleg is het watercasco
(zie kader in 2.2.3) als kans naar voren gebracht; er is vastgesteld dat deze kans nog niet concreet gekoppeld
kan worden omdat de planning en te nemen maatregelen nog niet concreet genoeg zijn.
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3

Het afwegingskader

3.1

De methodiek

De afweging van de kansrijke alternatieven is gebaseerd op een beoordeling voor drie thema’s: techniek,
impact op de omgeving en kosten. Naast deze drie thema’s die van belang zijn gelet op de doelstelling van het
project (techniek, impact op de omgeving en kosten) is ook het draagvlak in beeld gebracht. De informatie over
draagvlak geeft context voor en ondersteunt bij de keuze van het voorkeursalternatief. Met name daar waar de
andere thema’s beperkt onderscheidend zijn tussen de alternatieven1. Per onderdeel/aspect van de ZWK is
voor elk thema die informatie beschouwd, die relevant is voor de afweging van de alternatieven. Het gaat
daarbij om de informatie met betrekking tot grote effecten, eventuele no go’s en informatie die de verschillen
tussen de alternatieven laat zien. De aspecten en beoordelingsmethodiek per thema zijn nader toegelicht in
paragraaf 3.2.
De relevante beslisinformatie is per onderdeel van de ZWK beschreven in hoofdstuk 4. De volledige informatie
voor elk van de thema’s is opgenomen in achterliggende documenten, zoals het MER voor impact op de
omgeving en de kostenraming en –nota voor de kosten.
Op basis van de onderscheidende informatie zijn per onderdeel van de ZWK de alternatieven op elk van de
thema’s beoordeeld. Hierbij zijn de schalen toegepast zoals opgenomen in tabellen 3.1 t/m 3.3. De
beoordelingen per thema zijn bij elkaar gebracht in hoofdstuk 5 op basis waarvan een advies is opgesteld voor
de keuze van een VKA Zwartewaterkering (hoofdstuk 5). In het advies zijn de thema’s naast elkaar gezet en op
hoofdlijnen gewogen. Er is geen gebruik gemaakt van een kwantitatieve weging van de verschillende thema’s,
omdat de onderwerpen dusdanig verschillend zijn dat hier geen weegfactor voor bepaald kan worden.
Tabel 3.1. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema techniek

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Positieve meerwaarde, door bijvoorbeeld een verbetering van de beheersituatie, of het
realiseren van meer betrouwbaarheid / toekomstvastheid dan de minimale eis
Neutraal (niet onderscheidend positief of negatief)
Licht negatief, knelpunten zijn eenvoudig oplosbaar met kleine wijzigingen binnen het
ontwerp en/of risico’s zijn goed beheersbaar
Sterk negatief, knelpunten en/of risico’s zijn mitigeerbaar of compenseerbaar met grote
wijzigingen in of buiten het ontwerp
No go / show stopper, knelpunten zijn niet oplosbaar en/of er zijn risico’s met grote kans
van optreden én grote gevolgen

Tabel 3.2. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema impact op de omgeving

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Positieve meerwaarde, versterking van huidige waarden of functies
Neutraal (niet onderscheidend positief of negatief)
Licht negatief, er zijn één of meerdere negatieve effecten op waarden en/of functies. De
effecten kunnen worden gemitigeerd
Sterk negatief, er zijn één of meerdere sterk negatieve effecten op waarden en/of functies.
De effecten kunnen grotendeels worden gemitigeerd en/of gecompenseerd.
No go / show stopper. Er zijn sterk negatieve effecten op waarden en/of functies, die niet

1
Draagvlak heeft een andere rol in het afwegingskader dan de andere drie thema’s, omdat draagvlak juridisch gezien nooit
tot een no go kan leiden. Als dat wel zo zou zijn, kan rechtsongelijkheid ontstaan, doordat partijen met ‘de grootste stem’
onevenredig veel invloed op de keuze kunnen uitoefenen.
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kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd.
Tabel 3.3. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema kosten

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Het alternatief is meer dan 20% goedkoper dan de andere alternatieven
Er is geen onderscheid in kosten tussen de alternatieven
De kosten bedragen 1,2 tot 1,5 x de kosten van het goedkoopste alternatief
De kosten bedragen 1,5 tot 2 x de kosten van het goedkoopste alternatief
De kosten bedragen meer dan 2x de kosten van het goedkoopste alternatief

Toelichting samenvatting draagvlak
Naast de drie thema’s waarop wordt beoordeeld is ook het draagvlak als context en ondersteuning voor de
besluitvorming in beeld gebracht. Het draagvlak is ingeschat op basis van inbreng van bedrijven, bewoners en
betrokken partijen zoals gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Provincie en Waterschap in diverse gesprekken en
bijeenkomsten. Het draagvlak tussen verschillende partijen kan verschillen. Zo kan een bepaalde oplossing
bijvoorbeeld positief worden beoordeeld door een bedrijf, omdat bereikbaarheid wordt geborgd en
tegelijkertijd negatief door bewoners, omdat uitzicht wordt belemmerd. Samenvattend is één kleur toegekend
aan het draagvlak conform tabel 3.4.
Tabel 3.4. Driepuntsschaal voor samenvatting van het draagvlak voor de alternatieven

Score
Groen
Grijs

Betekenis
De omgeving is in meerderheid neutraal en/of positief over realisatie van het alternatief
Er zijn bezwaren in de omgeving tegen realisatie, maar de bezwaren zijn weg te nemen met
(beperkte extra kosten voor) aanpassingen in het ontwerp en/of compensatie
Er zijn grote bezwaren in de omgeving tegen de realisatie van het alternatief, die leiden tot
procedurele risico’s, of de maatregelen om de grote bezwaren weg te nemen gaan samen
met (extra kosten voor) grote aanpassingen of compensatie

Oranje

De score voor draagvlak is een momentopname op basis van gevoerde gesprekken en op dat moment
beschikbare informatie en ontwerpen. Draagvlak kan wijzigen door bijvoorbeeld optimalisaties in het ontwerp
in de planuitwerkingsfase.

3.2

Thema’s en aspecten

Tabel 3.5 geeft een overzicht van de beoordelingsmethodiek per thema. De tabel gaat in op het doel van de
beoordeling van elk van de thema’s, de bijbehorende aspecten en de beoordelingswijze. In tabel 3.6 is de
methodiek voor beschrijving van het draagvlak toegelicht.
Tabel 3.5. Overzicht van de aspecten en beoordelingsmethodiek per thema

Thema
Techniek

Impact op
de
omgeving

Kosten

Doel
Inzicht in het risico- en
kansenprofiel op gebied van
betrouwbaarheid,
onderhoudbaarheid en
toekomstbestendigheid
Inzicht in de onderscheidende
(sterk) negatieve effecten op
het milieu

Inzicht in de kosten van een
alternatief én de
kostenbepalende posten

Aspecten
- uitvoerbaarheid
- beheer en onderhoud
- hoogwaterveiligheid
- toekomstbestendigheid
- kansen regionaal systeem
- negatieve effecten op
milieuwaarden (bodem, water,
natuur, landschap, cultuurhistorie,
archeologie)
- negatieve effecten op functies
wonen, werken en recreëren
(ruimtebeslag)
- totale maatschappelijke kosten,
zijnde incl kosten voor verlegging K&L
ten laste van nutsbedrijven
- investeringskosten voor het
waterschap

Beoordelingswijze
Beschrijving en beoordeling door
team techniek en beheer en
onderhoud

Beschrijving en beoordeling in het
MER

Calculatie door extern bureau
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- Toelichting op bepalende
kostenposten
Tabel 3.6. Methodiek beschrijving draagvlak

Thema
Draagvlak

3.3

Doel
Inzicht in het draagvlak in
de omgeving

Aspecten
- belangen van betrokken partijen
- wensen en bezwaren van betrokken
partijen

Werkwijze
Inventarisatie door team omgeving in
het participatieproces

Resultaat van de afweging

Het resultaat van de afweging is het volgende:
• inzicht in de beoordeling van elk van de alternatieven voor onderdelen van de ZWK op de thema’s techniek,
impact op de omgeving en kosten;
• inzicht in de onderscheidende informatie per thema;
• informatie over het draagvlak voor de alternatieven als context en ondersteuning voor de besluitvorming;
• een advies op basis van voorgaande punten voor de keuze van een VKA Zwartewaterkering.
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4

Onderscheidende beslisinformatie

Dit hoofdstuk geeft per thema een samenvatting van de onderscheidende beslisinformatie over de
alternatieven voor de onderdelen van de ZWK. Paragraaf 4.1 gaat in op het thema techniek, paragraaf 4.2
beschrijft impact op de omgeving en paragraaf 4.3 gaat in op kosten. Ter ondersteuning voor de besluitvorming
is in paragraaf 4.4 informatie over draagvlak opgenomen.

4.1

Techniek

Het thema techniek is aan de hand van vijf aspecten beoordeeld. Deze aspecten worden hieronder elk kort
toegelicht. De paragraaf sluit af met een conclusie waarbij aan elk van de zes alternatieven voor de ZWK een
score is toegekend.
Uitvoerbaarheid
De aanleg van alle zes alternatieven is technisch haalbaar en kent geen grote risico’s. Dit aspect is voor alle
alternatieven neutraal beoordeeld.
Beheer en onderhoud
Een ZWK vraagt om intensief beheer en onderhoud. De kering wordt met zeer lage frequentie ingezet en moet
dan met hoge betrouwbaarheid werken. Voor een ZWK met gemaal en/of met schutsluis is een uitgebreider
programma voor beheer en onderhoud nodig dan voor een ZWK zonder gemaal en zonder schutsluis, doordat
extra systeemonderdelen leiden tot extra onderhoud. Het verschil tussen de alternatieven op gebied van
beheer en onderhoud uit zich met name in kosten. Daarnaast leidt een gemaal tot extra complexiteit in het
beheer en onderhoud. De alternatieven met gemaal zijn daarom sterk negatief beoordeeld op beheer en
onderhoud en de alternatieven zonder gemaal negatief.
Hoogwaterveiligheid
Overstromingsrisico
De realisatie van een ZWK leidt tot een wijziging van de status van de keringen langs het Zwartewater ten
zuiden van de kering. Dit geldt voor zowel de variant met als de variant zonder gemaal. De ZWK verbindt twee
primaire waterkeringen met elkaar. De achterliggende keringen op het traject Mastenbroek - Zwarte Water en
Stadsdijken Zwolle hebben in de huidige situatie de status van primaire kering. Na realisatie van een ZWK
krijgen deze keringen waarschijnlijk de status van regionale kering.
Na het wijzigen van de status wordt voor die keringen door de Provincie een nieuwe normering vastgesteld. De
normering voor een regionale kering ligt normaliter lager dan voor een primaire waterkering. Dit betekent dat
een grotere kans op overstroming is toegestaan. Bij een ZWK zonder gemaal betekent dit dat mogelijk op
termijn de kans op overstroming ook daadwerkelijk toe zal nemen.
Keuze voor een ZWK met gemaal betekent een structurele verlaging van de maatgevende waterstanden bij de
Stadsdijken Zwolle. De ZWK sluit bij een waterstand van circa NAP + 1,00 m en beheerst de waterstand op dat
niveau met behulp van het gemaal. Doordat de dijken op hogere waterstanden zijn gedimensioneerd, betekent
dit ten opzichte van de huidige situatie een verlaging van de kans op doorbreken. Daarnaast worden ook de
gevolgen bij een doorbraak verkleind, doordat het buitenwater (vanaf de Vecht) wordt tegengehouden door de
kering en de eventuele doorbraak bij een lagere waterstand.
Voor de korte termijn geldt voor beide varianten van de ZWK dat de Stadsdijken niet verder worden versterkt,
omdat deze ruimschoots aan de lagere norm voldoen. Dit kan bij de aanleg van een ZWK zonder gemaal direct
leiden tot een beperkte toename in overstromingskans in vergelijking met een dijkversterking. Het
overstromingsrisico (kans x gevolg) neemt naar verwachting niet toe doordat de ZWK gevolgen beperkt. Voor
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een ZWK met gemaal is op de korte / middellange termijn een afname van zowel overstromingskans als
gevolgen. Dit is positief beoordeeld. Op lange termijn kan de overstromingskans wel groter worden dan bij
(herhaaldelijke) primaire dijkversterking.
Opstuwing
Het toepassen van een gemaal in de ZWK veroorzaakt direct benedenstrooms van de kering een opstuwing van
enkele centimeters ten tijde van extreme waterstanden op de Vecht. Conform het waterbesluit bij de
Waterwet is opstuwing boven de 1 mm niet toegestaan en dient er gecompenseerd te worden binnen het
rivierbed. Hier is fysiek geen ruimte voor, waardoor de compensatie via een dijkverhoging moet worden
uitgevoerd of een deel van het af te voeren water moet via een tweede gemaal naar de IJssel worden gepompt.
Benedenstrooms staan al dijkversterkingen op het programma waarbij kruinverhoging aan de orde is. Een extra
verhoging van enkele centimeters leidt daardoor tot slechts een beperkte aanvullende kostenpost. Dit is
opgenomen in de kostenraming voor de ZWK alternatieven. Voor de uitzondering op de compensatieplicht is
toestemming van de Minister nodig. Dit is naar verwachting mogelijk.
Hoogwaterveiligheid is voor de alternatieven van de ZWK neutraal en niet onderscheidend beoordeeld. In alle
alternatieven kan hoogwaterveiligheid voldoende worden geborgd; op beide locaties en zowel met als zonder
gemaal en/of schutsluis. Met gemaal neemt het overstromingsrisico sterker af dan zonder gemaal, echter met
gemaal ontstaat tijdens sluiting een opstuwend effect.
Toekomstbestendigheid/uitbreidbaarheid: voor alle alternatieven geldt dat de toekomstbestendigheid onzeker
is. Met een Zwartewaterkering wordt een schakel in het systeem geïntroduceerd die wordt beïnvloedt door
zowel de waterstanden op de Vecht en het Zwartewater als door de afvoer stroomopwaarts vanaf het
regionale systeem (de Weteringen). Voor alle alternatieven is het onzeker hoe sluitingsfrequentie zich in de
toekomst ontwikkelt. Voor een Zwartewaterkering met gemaal is er daarnaast ook onzekerheid over de
gemaalcapaciteit in relatie tot de afvoer vanuit het regionale systeem. Vanwege de onzekerheden is de
toekomstbestendigheid van alle alternatieven negatief beoordeeld.
Kansen regionaal systeem: de alternatieven met gemaal bieden mogelijk kansen in de toekomst in relatie tot
het regionale systeem. In de toekomst nemen piekafvoeren vanuit het regionale systeem mogelijk toe in
grootte en/of frequentie. Zonder gemaal heeft dit een direct effect op de overstromingskans. Met gemaal zijn
er meer mogelijkheden om te ‘sturen’ in het watersysteem. Met gemaal zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om
versterking van kades langs de Weteringen te beperken / vermijden en/of om uitwisseling te zoeken tussen
gemaalcapaciteit en toekomstige maatregelen zoals een watercasco. Ook kan een gemaal bijdragen aan
verbetering van de (riool)afwatering in Zwolle. Op dit aspect zijn de alternatieven met gemaal positief
beoordeeld en de alternatieven zonder gemaal neutraal.

Conclusie thema techniek
Concluderend is de locatiekeuze niet onderscheidend binnen het thema techniek. Op alle aspecten scoren
locatie noord en zuid gelijk. Uitvoerbaarheid is voor alle alternatieven neutraal beoordeeld en beheer en
onderhoud negatief of sterk negatief. Ook hoogwaterveiligheid is neutraal beoordeeld. Een keersluis met
gemaal scoort positief op kansen voor het regionale systeem en op verlaging van het overstromingsrisico en
een keersluis zonder gemaal neutraal. Samenvattend leidt dit tot een neutrale score voor de alternatieven met
gemaal en tot een licht negatieve score voor de varianten zonder gemaal. De vergelijking tussen een ZWK met
en zonder gemaal is nader uitgewerkt in de notitie ‘Wel of geen gemaal’ (WDOdelta, 2017.

Keersluis
Keersluis met gemaal

Keersluis met gemaal en met
schutsluis

Locatie noord
- beheer en onderhoud
-- beheer en onderhoud
+ verlaging overstromingsrisico
+ kansen regionaal systeem
-- beheer en onderhoud
+ verlaging overstromingsrisico
+ kansen regionaal systeem

Locatie zuid
- beheer en onderhoud
-- beheer en onderhoud
+ verlaging overstromingsrisico
+ kansen regionaal systeem
-- beheer en onderhoud
+ verlaging overstromingsrisico
+ kansen regionaal systeem
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4.2

Impact op de omgeving

Tabel 2.4 geeft een overzicht van de onderscheidende milieueffecten voor de ZWK alternatieven. Voor alle
alternatieven zijn er diverse (sterk) negatieve effecten op natuur, ruimtelijk-visuele kenmerken (zichtlijn) en
historisch-geografische elementen. De keuze voor wel of geen gemaal is voor geen enkel milieuthema
onderscheidend in de effecten. De keuze voor wel of geen schutsluis is alleen onderscheidend voor effecten op
de scheepvaart. De keuze ‘geen schutsluis’ leidt tot een negatief effect op scheepvaart.
Tabel 2.4 Overzicht resultaten effectenstudie voor de ZWK alternatieven (K = kering, G = gemaal, S = schutsluis)2
Noord
Milieuthema
Bodem en
water
Natuur

landschap en
cultuurhistorie

woon-, werken leefmilieu

Zuid

Criteria
effecten op de bodemkwaliteit

K
0

KG
0

KGS
0

K
+

KG
+

KGS
+

benodigd grondverzet
effecten op Natura 2000-gebied
effecten op het Natuurnetwerk
Nederland
effecten op beschermde soorten
effecten op KRW (potentieel relevant
areaal)
effecten op de dijk als landschappelijke
structuur (herkenbare dijk)
effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken
(zichtlijnen, open-/beslotenheid, maat,
schaal, drukte, materiaalgebruik)
effecten op aardkundige waarden
effecten op historisch-geografische
gebieden, lijnen en elementen
effecten op historisch-bouwkundige
elementen
effecten op archeologische waarden
(verwachtingswaarde en bekende
waarden)
effecten op de functie wonen

+
--*
--

+
--*
--

+
--*
--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

--

--

--

0

0

0

-

-

-

effecten op de functie scheepvaart
0
0
0
0
effecten op de functie recreëren
0
0
0
0/0/0/* Uitgaande van ruimtebeslag binnen het habitattype Glanshaver- en vossenstaarthooilanden. Door optimalisatie van het ontwerp
(verschuiven van de dam) is het mogelijk ruimtebeslag binnen dit habitattype te voorkomen.

De keuze voor locatiealternatieven noord of zuid is op verschillende aspecten onderscheidend qua
milieueffecten. Hieronder worden de verschillen toegelicht.

Onderscheidende milieueffecten zuid
Bij de zuidelijke alternatieven wordt de locatie waar de kering aansluit op de oostoever van het Zwarte Water
vermoedelijk gesaneerd. Dit betekent een verbetering van de uiteindelijke bodemkwaliteit, maar leidt ook tot
een risico op verspreiding van verontreiniging. Door een ontwerpoptimalisatie kan de noodzaak tot sanering
worden voorkomen. Door het aanleggen van de dam en onderdelen van de keersluis treedt voor de nabije
woningen aan de Hasselterdijk zichthinder op.
De keuze voor een zuidelijke alternatief betekent daarnaast dat ook een (gedeeltelijke) dijkversterking plaats
moet vinden op het traject tussen het zuidelijke en noordelijke alternatief, aan beide zijden van het
2 Hoogwaterveiligheid is niet als milieuthema in deze tabel opgenomen. De aspecten gerelateerd aan hoogwaterveiligheid
(uitbreidbaarheid, toekomstbestendigheid, overstromingsrisico) zijn in de afweging behandeld onder het thema techniek. In het MER is
hier weliswaar een score aan toegekend, echter om dubbeltelling te voorkomen in de afweging is hoogwaterveiligheid alleen beschreven
bij techniek.
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Zwartewater. Een dijkversterking leidt tot extra grondverzet. Daarnaast zijn er effecten op het gebied van
recreatie, natuur, landschappelijke structuur, aardkundige waarden, historisch-geografische elementen, de
functie wonen (zicht) en archeologie.
Onderscheidende milieueffecten noord
De noordelijke alternatieven hebben alleen onderscheidende effecten op Natura 2000. Deze alternatieven
kunnen leiden tot sterk negatieve effecten op Natura 2000, omdat er 0,47 hectare van het habitattype H6510B
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) binnen het zoekgebied voor realisatie van de dam
aanwezig is. Optimalisatie binnen het zoekgebied van locatie noord (met bijvoorbeeld een dam die in of op de
rand van de Noorderkolk ligt) is mogelijk, waardoor deze effecten mogelijk (deels) vermeden kunnen worden.
Na optimalisatie is er voor locatie noord geen sprake van onderscheidende milieueffecten.

Onderscheidende milieueffecten gemaal en schutsluis
De keuze voor wel of geen gemaal is qua milieueffecten niet direct onderscheidend. Echter de keuze voor geen
gemaal leidt wel tot een restopgave voor dijkversterking, die leidt tot negatieve milieueffecten in zowel
gebruiks- als aanlegfase. De keuze voor wel of geen schutsluis is beperkt onderscheidend. Bij de keuze voor een
ZWK zonder schutsluis ontstaat een effect op de scheepvaart bij het sluiten van de kering. Op dat moment
moet de scheepvaart omvaren en/of wachten. Voor bedrijven in Zwolle en Meppel die worden bevoorraad
door scheepvaart, kan dit leiden tot vertraging in de bevoorrading.
Conclusie thema impact op omgeving
Op basis van milieueffecten scoren alle alternatieven negatief. Voor alle alternatieven is er sprake van één of
meerdere sterk negatieve effecten die niet volledig te mitigeren zijn. Voor de alternatieven op locatie noord
geldt wel dat er minder sterk negatieve milieueffecten zijn dan voor de locatie zuid. Daarnaast is bij locatie zuid
nog steeds een gedeeltelijk dijkversterking nodig en zijn er meerdere onderscheidende negatieve effecten. Er is
daarom vanuit milieueffecten een lichte voorkeur voor locatie noord. Vanuit milieueffecten is er geen voorkeur
voor een ZWK met of zonder gemaal. Vanwege effecten op de scheepvaart scoort een ZWK zonder schutsluis
slechter dan een ZWK met schutsluis.
Locatie noord
Sterk negatieve effecten natuur
Restopgave piping

Keersluis

Keersluis met gemaal
Keersluis met gemaal en met
schutsluis

4.3

Sterk negatieve effecten natuur,
negatief effect scheepvaart
Sterk negatieve effecten natuur

Locatie zuid
Sterk negatieve effecten natuur en archeologie,
negatieve effecten landschap, restopgave piping
Sterk negatieve effecten natuur en archeologie,
negatief effect scheepvaart, negatieve effecten
landschap, restopgave piping
Sterk negatieve effecten natuur en archeologie,
negatieve effecten landschap, restopgave piping

Kosten

Er is een SSK raming opgesteld voor het noordelijke alternatief van de ZWK met gemaal en zonder schutsluis.
Voor dit alternatief zijn de investeringskosten geraamd in de bandbreedte van € 64 – 104 mln (70% zekerheid,
middenwaarde € 84 mln). Voor de andere alternatieven gelden de volgende kostenverschillen:
• Het zuidelijke alternatief is € 12 mln goedkoper doordat hier een kortere dam nodig is. Dit alternatief heeft
mogelijk wel extra kosten door bodemsanering (nu geen onderdeel raming);
• De restopgave voor dijkversterking (nodig bij zuidelijke alternatieven) is geraamd op € 16 mln;
• Realisatie van een schutsluis is geraamd op € 13 mln. Daarnaast leidt een schutsluis tot aanvullende kosten
in beheer en onderhoud;
• De investeringskosten van een gemaal bedragen € 30 mln. Daarnaast kent een kering met gemaal drie
maal zo hoge beheer en onderhoud kosten (over de gehele levensduur) als een kering zonder gemaal.
Wanneer deze meer- en minderkosten voor de alternatieven worden verrekend, is de conclusie dat de
zuidelijke alternatieven enkele miljoenen duurder is dan de noordelijke variant. Dit verschil valt in principe
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binnen de marge van de raming (30%), echter het gaat om een relatief verschil dat vrij zeker blijft bestaan ook
bij nadere detaillering van de raming voor beide locaties. Daarmee zijn kosten beperkt onderscheidend voor de
locatiekeuze. Voor de keuze om wel of niet een gemaal en/of schutsluis te realiseren zijn kosten wel sterk
onderscheidend.
Verhouding kosten en baten schutsluis
De inschatting is dat de keersluis gemiddeld eens per 3-5 jaar sluit voor een periode van maximaal 48 uur,
daarnaast zal er jaarlijks minimaal één keer een proefsluiting plaatsvinden. Gemiddeld maken naar schatting in
de toekomst (na realisatie) 4000 schepen (beroepsvaart) per jaar (ongeveer 11 per dag)3 gebruik van het
Zwartewater en een onbekend aantal recreatievaartuigen. Wanneer de kering sluit is het doorgaans slecht
weer en zal het aantal recreatievaartuigen beperkt zijn. Dit betekent dat de schutsluis slechts eens per 3-5 jaar
wordt ingezet voor enkele tientallen schepen. De baten die dit oplevert (reistijdbesparing voor schippers,
tijdige bevoorrading bedrijven) zijn zeer klein in vergelijking tot de kosten voor een schutsluis. Ook wanneer er
sprake is van een verhoging van de sluitfrequentie (naar bijvoorbeeld eens per jaar) en/of een sterke toename
in scheepvaart blijven de baten klein in verhouding tot de kosten. Gezien de zeer lage sluitfrequentie en de
kleine scheepvaartintensiteiten is het effect van de keersluis op de aantrekkelijkheid van de port of Zwolle naar
verwachting nauwelijks tot niet aanwezig op de korte termijn. Voor de lange termijn is het effect onzeker in
relatie tot mogelijke groei in scheepvaartintensiteiten.
De scheepvaartintensiteiten kunnen toenemen wanneer tegelijk met het sluiten van de keersluis de kering bij
Ramspol is gesloten of het IJsselmeer is dichtgevroren. Op dat moment is de route via het Zwarte Water een
omvaaralternatief. Het sluiten van de kering bij Ramspol valt naar verwachting samen met het sluiten van de
ZWK. Het is onbekend of het dichtvriezen van het IJsselmeer ook samenvalt met afvoerpieken op Vecht en
Weteringen. Echter de verwachting is dat de frequentie van het dichtvriezen van het IJsselmeer in de toekomst
afneemt door klimaatverandering. Daarnaast geldt er officieel een plicht voor de vaarwegbeheerder om de
vaarweg via het IJsselmeer ijsvrij te houden.
Conclusie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten per alternatief en de vergelijking daarvan. De tabel laat
zien dat de locatie niet sterk onderscheidend is in de kosten. In deze vergelijking zijn de levensduurkosten niet
meegenomen. Deze levensduurkosten leiden tot een vergroting van het kostenverschil tussen de alternatieven
met en zonder gemaal en/of schutsluis.

Keersluis
Keersluis met gemaal
Keersluis met gemaal en met
schutsluis

Locatie noord
€ 54 mln + restopgave
€ 84 mln

Locatie zuid
€ 58 mln + restopgave
€ 88 mln

€ 97 mln

€ 101 mln

NB: Voor de kosten zoals beschreven in deze notitie is als uitgangspunt een smalle keersluis gehanteerd. In
overleg met Rijkswaterstaat is vastgesteld dat een bredere keersluis vereist is. De kosten van verbreding zijn
niet onderscheidend tussen de alternatieven en daarom niet verwerkt in deze notitie. In de raming voor het
VKA ZWK is een bredere keersluis als uitgangspunt gehanteerd.

4.4

Beschrijving draagvlak

De inventarisatie van het draagvlak in de omgeving (tijdens een informatieavond en in verscheidende bilaterale
overleggen met stakeholders) resulteert in de volgende informatie over verschillen tussen de alternatieven:
• Het draagvlak voor een kering met gemaal is groter dan voor een kering zonder gemaal: burgers
vergelijken een keersluis zonder gemaal met de keersluis Zwolle en die beoordelen zij niet positief. Zij
relateren een keersluis zonder gemaal aan het ‘onder water zetten’ van Zwolle of ‘die kan nooit dicht, je
had net zo goed een touwtje kunnen spannen’;

3

Onderzoek Scheepvaartfrequentie en ontwikkeling, WDOdelta 2017
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•
•

•

Vanuit de scheepvaart en havenbedrijven is er weinig draagvlak voor een ZWK. Bij vergelijking van de
alternatieven is er een voorkeur voor de alternatieven met schutsluis. Elke stremming is er één te veel;
Vanuit natuurorganisaties is er weinig draagvlak voor een ZWK, vanwege de effecten op natuur. De
natuurorganisaties hebben met name groot bezwaar tegen een noordelijk alternatief, vanwege de
realisatie binnen Natura 2000-gebied met unieke waarden;
Bij een deel van de burgers is er meer draagvlak voor een noordelijk alternatief, omdat er dan geen
restopgave dijkversterking (en daarbijbehorende overlast) is. Deze voorkeur geldt ook voor bewoners van
buitendijks gelegen woningen ten noorden van het zuidelijke alternatief.

In een overleg over scheepvaart is daarnaast door Rijkswaterstaat, Schuttevaer en Port of Zwolle de voorkeur
uitgesproken voor een alternatief met schutsluis.
Conclusie

Op basis van bovenstaande bevindingen is de voorlopige inschatting dat er meer draagvlak is voor de
alternatieven met gemaal en met schutsluis. De alternatieven zonder gemaal leiden tot grote bezwaren. Er is
geen heel duidelijk verschil in draagvlak tussen de noordelijke en zuidelijke alternatieven. Voor beide locaties
zijn bezwaren geuit. Wel kunnen de natuurgerelateerde bezwaren voor een noordelijk alternatief naar
verwachting deels worden weggenomen met ontwerpoptimalisaties

Keersluis
Keersluis met gemaal
Keersluis met gemaal en
met schutsluis

Locatie noord
Grote bezwaren vanuit een groot aantal
partijen
Bezwaren vanuit verschillende partijen,
naar verwachting oplossingen mogelijk
Bezwaren vanuit verschillende partijen,
naar verwachting oplossingen mogelijk

Locatie zuid
Grote bezwaren vanuit een groot aantal partijen
Bezwaren vanuit verschillende partijen, naar
verwachting oplossingen mogelijk
Bezwaren vanuit verschillende partijen, naar
verwachting oplossingen mogelijk
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5

Conclusie

Dit hoofdstuk geeft in paragraaf 5.1 per onderdeel van de ZWK de conclusies weer inclusief een advies voor de
VKA keuze. In paragraaf 5.2 is een overzicht opgenomen van het resulterende totaaladvies voor een VKA
Zwartewaterkering.

5.1

Conclusies en advies per onderdeel

Overzicht beoordelingen
De onderstaande tabellen vatten de beoordeling van de zes alternatieven op de thema’s techniek, impact op
de omgeving en kosten samen. De tweede tabel geeft een samenvatting van het draagvlak. Na de tabellen
volgt op basis hiervan een afweging per onderdeel van de ZWK met als resultaat aan het eind van deze
paragraaf de conclusie over het VKA ZWK.
Alternatief
Keersluis N

Met gemaal N

Met gemaal en
schutsluis N

Keersluis Z

Techniek
- beheer en onderhoud
-- beheer en onderhoud
+ verlaging overstromingsrisico
+ kansen regionaal systeem
-- beheer en onderhoud
+ verlaging overstromingsrisico
+ kansen regionaal systeem

- beheer en onderhoud

Met gemaal Z

-- beheer en onderhoud
+ verlaging overstromingsrisico
+ kansen regionaal systeem

Met gemaal en
schutsluis Z

-- beheer en onderhoud
+ verlaging overstromingsrisico
+ kansen regionaal systeem

Alternatief
Keersluis N
Met gemaal N
Met gemaal en schutsluis N
Keersluis Z

Impact op de omgeving
Sterk negatieve effecten
natuur
Restopgave piping
Sterk negatieve effecten
natuur, negatief effect
scheepvaart
Sterk negatieve effecten
natuur
Sterk negatieve effecten
natuur en archeologie,
negatieve effecten
landschap, restopgave
piping
Sterk negatieve effecten
natuur en archeologie,
negatief effect
scheepvaart, negatieve
effecten landschap,
restopgave piping
Sterk negatieve effecten
natuur en archeologie,
negatieve effecten
landschap, restopgave
piping

Kosten
€ 54 mln + restopgave

€ 84 mln

€ 97 mln

€ 58 mln + restopgave

€ 88 mln

€ 101 mln

Draagvlak
Grote bezwaren vanuit een groot aantal partijen
Bezwaren vanuit verschillende partijen, naar verwachting oplossingen mogelijk
Bezwaren vanuit verschillende partijen, naar verwachting oplossingen mogelijk
Grote bezwaren vanuit een groot aantal partijen
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Met gemaal Z
Met gemaal en schutsluis Z

Bezwaren vanuit verschillende partijen, naar verwachting oplossingen mogelijk
Bezwaren vanuit verschillende partijen, naar verwachting oplossingen mogelijk

Afweging locatiekeuze
Bovenstaande tabellen laten zien dat de locatiekeuze op geen van de thema’s sterk onderscheidend is. Op basis
van het thema impact op de omgeving is wel geconcludeerd dat locatie noord kansrijker is dan locatie zuid.
Locatie zuid leidt tot meer sterk negatieve milieueffecten en heeft daarmee grotere impact op de omgeving.
Daarnaast gaat deze locatie gepaard met een restopgave voor dijkversterking. Locatie noord heeft daarnaast
beperkt lagere kosten dan locatie zuid. Locatie noord is daarom geselecteerd als onderdeel van het advies
voor het VKA ZWK.
Afweging wel of geen schutsluis
Voor de afweging wel of geen schutsluis is het thema techniek niet onderscheidend. Het thema impact op de
omgeving is voor één aspect onderscheidend: een ZWK zonder schutsluis leidt tot een negatieve impact op de
scheepvaart. Om deze reden is er ook minder draagvlak voor dit alternatief. De realisatie van een schutsluis
leidt echter tot investeringskosten van € 13 mln en aanvullende kosten voor beheer en onderhoud. Naar
verwachting staan de beperkte baten van een schutsluis niet in verhouding tot deze kosten. Daarom is gekozen
voor een ZWK zonder schutsluis in het VKA advies.
Afweging wel of geen gemaal
Voor de afweging wel of geen gemaal zijn alle thema’s in meer of mindere mate onderscheidend. Een ZWK met
gemaal scoort beter op de thema’s techniek en impact op de omgeving. Ook is er meer draagvlak voor een
ZWK met gemaal. Daartegenover staat een grote kostenpost voor het gemaal.
Voor het afwegen van de alternatieven met en zonder gemaal, spelen de volgende argumenten:
− kosten: een ZWK zonder gemaal kent aanzienlijk lagere kosten dan een ZWK met gemaal. Een ZWK zonder
gemaal is ongeveer € 31 miljoen goedkoper dan een ZWK met gemaal; wel leidt een ZWK zonder gemaal
tot een restopgave voor dijkversterking;
− het voordeel van geen (grote) dijkversterking: een belangrijk argument voor een ZWK is dat een (grote)
dijkversterking met bijbehorend ruimtebeslag en overlast tijdens realisatie, niet nodig is. Dit argument
geldt echter alleen bij een ZWK met gemaal, omdat bij een ZWK zonder gemaal er een grote restopgave
voor dijkversterking is;
− beeldvorming / draagvlak in de omgeving: zonder gemaal leidt een ZWK tot het beeld van ‘het onder water
zetten van Zwolle’ of het ‘laten vollopen van een putje’. Het is moeilijk uitlegbaar dat een kering het
overstromingsrisico beperkt, terwijl de waterstanden niet worden beheerst. Dit punt speelt nog sterker
voor buitendijks gelegen gebieden en woningen. Dit leidt tot een gevoel van onveiligheid;
− onzekerheid richting de toekomst: in de toekomst nemen piekafvoeren vanuit het regionale systeem
mogelijk toe in grootte en/of frequentie. Zonder gemaal heeft dit een direct effect op de
overstromingskans. Met gemaal zijn er mogelijkheden om te ‘sturen’ in het regionale watersysteem en zo
toekomstige versterkingen in het systeem te voorkomen.
Samenvattend: Een ZWK zonder gemaal heeft als voordeel dat deze goedkoper is. Nadelen van een oplossing
zonder gemaal zijn:
1. naast de ZWK is ook een (gedeeltelijke) dijkversterking nodig;
2. deze oplossing kent naar verwachting veel minder draagvlak in de omgeving door een toename van het
gevoel van onveiligheid;
3. het ontbreken van de mogelijke voordelen voor het ondervangen van toekomstige versterkingen langs het
regionale watersysteem.
Vanwege bovenstaande voordelen is in het advies een ZWK met gemaal.
Conclusie
Samenvattend is het advies als VKA ZWK te kiezen voor een keersluis met gemaal op locatie noord.
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5.2

Integrale beschrijving van het concept voorkeursalternatief

Het VKA voor de Zwartewaterkering bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 5.1):
• Een keersluis met een breedte van tenminste 37 meter4. Bij deze breedte wachten schepen in principe op
elkaar om te passeren, maar is het in geval van nood of vergissing wel mogelijk dat schepen in beide
richtingen de keersluis gelijktijdig passeren;
• Een gemaal met een capaciteit van circa 80 m³/s. Met dit gemaal is het mogelijk bij een waterstand van
NAP + 1,00 m de keersluis te sluiten en de waterstanden te reguleren;
• Twee dammen die de kering verbinden met de keringen langs het Zwartewater: aan de oostzijde
Stadsdijken Zwolle en aan de westzijde de dijk Mastenbroek - Zwartewater.
Het VKA Zwartewaterkering ligt ter hoogte van de noordzijde van de Noorderkolk (zie afbeelding 5.2). De
afbeelding geeft een mogelijke landschappelijke inpassing weer. De oostelijke dam is deels in de oever van de
Noorderkolk geplaatst om ruimtebeslag op het zwaarbeschermde habitattype glanshaverhooiland te
voorkomen. De dam kan aansluiten op de verontdieping van de kolk tot een waterdiepte van 1,00 meter die
door het Landschap Overijssel in de periode tussen 2016 en 2018 wordt uitgevoerd.
Uitgangspunt voor de ZWK is een sluitpeil van NAP + 1,00 m, waarbij de kering naar verwachting eens in de drie
tot vijf jaar sluit. Bij dit sluitpeil is versterking van de Stadsdijken grotendeels overbodig en is de restopgave
zeer beperkt (zie kopje restopgave). Bovendien wordt de kans op wateroverlast in de binnenstad van Zwolle
verminderd ten opzichte van de huidige situatie doordat de waterstanden met inzet van het gemaal worden
beheerst.

Afbeelding 5.1 Globaal model voor de Zwartewaterkering bij hoogwater (links) en bij laagwater (rechts)

4

Dit betreft een tussenoplossing tussen een enkel- en tweestrooksprofiel. De breedte van 37 m is ook toegepast bij de Meppelerdiepsluis.
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Afbeelding 5.2 Mogelijke inpassing van het voorkeursalternatief Zwartewaterkering
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Bijlage 1 Zeef 1 systeemmaatregelen
In de zeef van mogelijke alternatieven naar kansrijke alternatieven, zijn zowel oplossingsrichtingen op gebied
van dijkversterking beschouwd als systeemmaatregelen. Deze bijlage geeft een korte toelichting op de
beschouwing van systeemmaatregelen.
Van oplossingsrichtingen naar mogelijke alternatieven
n een expertsessie op 29 september 2015 zijn de systeemmaatregelen in onderstaande tabel geïnventariseerd
als mogelijke alternatieven voor dijkversterking. In een verdiepende sessie op 10 november5 is de kansrijkheid
van de oplossingen bepaald (bestuurlijke en technische haalbaarheid). In onderstaande tabel is het resultaat
van de sessies weergegeven.
Tabel 1. Inventarisatie en beoordeling mogelijke systeemmaatregelen

Nr. Mogelijke
systeemmaatregelen
1
Keersluis Zwartewater
2

Bypass Vecht naar
IJssel

3

Bypass Sallandse
Wetering naar de
Vecht
Retentie Vecht
bovenstrooms

4

5

Retentie dijkring 9
en/of 10

6

Supergemaal Ramspol

7

Verruimende
maatregelen
Zwartewater en/of
Vecht
Het ‘vergeten’
randmeer

8

9

Vergroten veiligheid
Ramspol

Toelichting

Kansrijkheid

Realisatie van een keersluis in het Zwartewater aan de noordkant van Zwolle,
waarmee het Zwartewater van de Vecht kan worden afgesloten
Realisatie van een bypass van de Vecht onder Zwolle langs naar de IJssel,
waarbij het water van de Vecht met een gemaal opgevoerd wordt om de
afvoer op de Vecht te beperken
Bypass van de Sallandse Wetering buiten Zwolle om naar de Vecht, waarbij
het water van de Wetering met een gemaal opgevoerd wordt om
waterbezwaar in Zwolle te beperken
Het bovenstrooms onttrekken van water aan de Vecht door inzet van
retentie/overloopgebieden om de afvoer van de Vecht richting Zwolle te
beperken
Maatregelen gericht op retentie en/of eerder overstromen van de dijkringen
aan de andere kant van het Zwartewater, waardoor de druk op de
Stadsdijken langs Zwolle afneemt
Het plaatsen van een gemaal op de Ramspolkering om daarmee lagere
waterstanden op de Vecht te kunnen realiseren
Het verruimen van de afvoercapaciteit van het Zwartewater en/of de Vecht
door verruiming winterbed, komberging of dijkteruglegging

Kansrijk
Afgewezen

Afgewezen

Afgewezen

Twijfelachtig

Twijfelachtig
Afgewezen

Realisatie van een soort bypass tussen het Zwarte Meer en het IJsselmeer,
Afgewezen
via het Kadoelermeer en het Vollenhovermeer om de waterstand op het
Zwartewater te verlagen
Maatregelen gericht op het verkleinen van de faalkans van de Ramspolkering Twijfelachtig

De systeemmaatregelen die in de sessies direct als niet kansrijk zijn beoordeeld, zijn om de volgende
hoofdredenen afgewezen:
• Bypass Vecht naar IJssel: deze maatregel is enkele malen duurder dan andere maatregelen. Het is geen
duurzame oplossing, omdat water wordt opgevoerd naar de IJssel (via een gemaal) in plaats van de
natuurlijke route via vrij verval richting zee te volgen. Daarnaast heeft deze maatregel een grote impact op
de omgeving in de vorm van grondverzet en de maatregel biedt geen oplossing voor opstuwing in
stormsituaties;
• Bypass Sallandse Wetering naar de Vecht: Deze maatregel is een goede oplossing voor het regionale
systeem, maar biedt geen oplossing voor de opgave langs het Zwartewater. De bypass zorgt voor het
oplossen van wateroverlast in Zwolle zelf, maar heeft geen effect op de HWBP opgaven voor het
Zwartewater;
• Retentie Vecht bovenstrooms: deze maatregel levert naar verwachting niet voldoende waterstanddaling
op en het is onzeker of een voldoende groot retentiegebied inpasbaar is. Daarnaast biedt deze maatregel

5
Aanwezig bij deze sessie: diverse vertegenwoordigers van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en
gemeente Zwolle
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•

•

geen oplossing voor opstuwing bij storm. Grote retentiegebieden zijn wel beschikbaar in de directe
omgeving van Zwolle en apart benoemd als maatregel;
Verruimende maatregelen Zwartewater en/of Vecht: ter plaatse van het project Zwolle is in het huidige
winterbed geen ruimte om grootscheepse rivier verruimende maatregelen te nemen. Extra komberging is
mogelijk, maar heeft waarschijnlijk beperkt effect. Op de Vecht is iets meer ruimte beschikbaar, maar rivier
verruimende maatregelen hier hebben geen effect op de opgave bij Zwolle. Een grootschalige
dijkteruglegging kent hoge kosten en leidt tot een kleiner beschermd gebied;
Het ‘vergeten’ randmeer: de kosten van het aanleggen van deze randmeren staan niet in verhouding tot de
huidige HWBP opgave. Daarnaast leidt een open verbinding van de meren met het IJsselmeer tot
opstuwing onder stormomstandigheden en wordt het probleem bij Zwolle niet volledig opgelost in een
situatie met hoge afvoer op de Vecht. Deze maatregel is alleen effectief voor de samenloop van hogere
rivierafvoer en storm en alleen voor de dijken langs het Zwarte Meer en de benedenloop van het
Zwartewater.

Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage I bij het Plan van aanpak Zwartewaterkering. De twijfelachtige
en kansrijke maatregelen zijn nader onderzocht en worden hierna nader toegelicht.
Van mogelijke naar kansrijke alternatieven
Om van mogelijke tot kansrijke alternatieven te komen is de haalbaarheid van de niet afgewezen, mogelijke
systeemmaatregelen nader onderzocht. Dit nader onderzoek is ingezet voor die maatregelen die als
twijfelachtig of kansrijk zijn beoordeeld in de expertsessies. In het onderzoek is gekeken naar technische
haalbaarheid, bestuurlijke en juridische haalbaarheid en vergunbaarheid.
Keersluis Zwartewater

Een systeemmaatregel in de vorm van een keersluis in het Zwartewater is onderzocht in de technische
haalbaarheidsstudie uitgevoerd door HKV (PR3265.10, april 2016). Deze maatregel leidt tot het (gedeeltelijk)
wegnemen van de dijkversterkingsopgave. Bij een hogere frequentie van sluiten en een noordelijke ligging
wordt bijna de volledig versterkingsopgave weggenomen. Bij een lage frequentie van sluiten en/of een meer
zuidelijke ligging blijft er een restopgave over aan beide zijden van het Zwartewater. Afhankelijk van het
sluitregime zijn er verschillende effecten:
Tabel 2. Effecten sluitregime kering

Vroeg sluiten (bijv. eens per jaar)
Regelmatig hinder voor scheepvaart, dus mogelijk een
schutsluis noodzakelijk
Lage waterstanden achter de kering, dus geen/beperkte
restopgave voor dijkversterking
Waterstandsverhogend effect op de Vecht
Robuuste oplossing voor het regionale systeem achter
Zwolle op lange termijn (in combinatie met gemaal)

Laat sluiten (bijvoorbeeld eens per 5 tot 10 jaar)
Beperkte hinder voor scheepvaart,
waarschijnlijk geen schutsluis nodig
Hogere waterstanden achter de kering, mogelijk
restopgave bij de dijken langs beide zijden van
het Zwartewater
Verwaarloosbaar effect op de Vecht
Beperktere invloed op regionale systeem
bovenstrooms van Zwolle

Ramspol

Om de haalbaarheid van de maatregelen bij de Ramspolkering te bepalen, zijn gevoeligheidsberekeningen
uitgevoerd. De winst die is te bereiken op de waterstanden in het Zwartewater door het verkleinen van de
faalkans van de Ramspolkering (vergroten veiligheid) is marginaal. De daling van de waterstanden betreft in
Genemuiden 4 cm en in Zwolle 2 cm. Deze daling is in verhouding tot de onzekerheidstoeslag van 30 cm
dermate klein dat het niet reëel is deze maatregel verder te onderzoeken.
Het plaatsen van een gemaal bij de Ramspolkering kan een positief effect op de waterstand hebben, wanneer
de capaciteit groter is dan de aanvoer van water uit de Vechtdelta. Dit leidt tot (tijdelijk) zeer lage
waterstanden op het Zwarte Meer, heeft een negatief effect op de waterstand op het Ketelmeer en op de
IJssel en vraagt om een extreem groot gemaal >500 m3/s (grootste gemaal in Nederland is nu IJmuiden met 260
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m3/s, ter wereld in New Orleans met 569 m3/s). Deze laatste is recent gebouwd voor circa 500M$. Deze variant
is daarom als niet kansrijk beoordeeld.
Retentie

De mogelijkheden voor retentie zijn onderzocht in de technische haalbaarheidsstudie uitgevoerd door HKV
(PR3265.10, april 2016). Retentie kan op twee manieren worden vormgegeven:
• Het verlagen van de dijken aan de overzijde van het Zwartewater, zodat deze bij hoog water eerder
overstromen dan de Stadsdijken Zwolle. Dit is in theorie mogelijk, doordat de dijken aan de overzijde van
het Zwartewater binnen de nieuwe normering hoger zijn dan noodzakelijk. Deze dijken kunnen worden
verlaagd tot op norm. Het effect is dat deze dijken bij (zeer) hoog water iets eerder overstromen dan de
dijken aan de Zwolle zijde van het Zwartewater. Het effect op de versterkingsopgave voor de Stadsdijken is
echter gering. Daarnaast is dit een theoretische oplossing. In praktijk is het verlagen van dijken een no go
(zo ook door de minister benoemd) en niet uitlegbaar aan de omgeving;
• Het inrichten van een overloopgebied binnen dijkring 9 of 10, door op één of meerdere punten de dijk te
verlagen tot ruim onder de norm of door een inlaatwerk te creëren. Met deze oplossing kan (actief) een
deel van dijkring 9 en/of 10 onder water worden gezet bij hoog water om dijkring 53 (Zwolle) te
beschermen. De inrichting van het gebied moet hierop worden aangepast. Het effect van retentie met een
overloopgebied op de piekafvoer is al vaker onderzocht en is sterk afhankelijk van het op het exacte
moment van inzetten van het gebied. De betrouwbaarheid van de oplossing is daarmee onzeker en de
impact op het gebied en inwoners is groot. Mensen kunnen het gevoel krijgen dat ze worden opgeofferd in
het belang van anderen. Vanwege het onzekere effect op de waterveiligheid, de grote impact op het
gebied en het vaak kleine draagvlak in de omgeving zijn voor deze verkenning noodoverloopgebieden als
niet haalbaar beoordeeld.

Conclusie kansrijke alternatieven
Op basis van de onderzoeken is geconcludeerd dat een kering in het Zwartewater de enige kansrijke
systeemmaatregel is.
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1.

Inleiding

1.1.

Aanleiding

De Stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwartewater naar de keersluis
Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwartewater naar de monding van de
Vecht. De totale lengte van het Stadsdijken traject is bijna 9 kilometer. Hiervan geldt voor ongeveer 7,5
kilometer dat de dijken niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Afbeelding 1.1 laat zien welke dijktrajecten
zijn afgekeurd en op basis van welke faalmechanismen.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is een verkenning gestart naar mogelijkheden om weer te
voldoen aan de veiligheidseisen. In de eerste stappen van de verkenning zijn verschillende oplossingsrichtingen
onderzocht en zijn kansrijke alternatieven geselecteerd. Deze alternatieven zijn nader onderzocht. Op basis van
onderzoek en vergelijking van de kansrijke alternatieven wordt aan het eind van de verkenningsfase op
bestuurlijk niveau een voorkeursalternatief (VKA) gekozen.
Afbeelding 1.1. Overzicht veiligheidsopgave Stadsdijken Zwolle
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1.2.

Doel van deze notitie

Deze notitie presenteert de onderscheidende informatie ten behoeve van de keuze van een
voorkeursalternatief (VKA) binnen het project Stadsdijken Zwolle. Het gaat om de onderscheidende informatie
op gebied van techniek, impact op de omgeving en kosten. De onderscheidende informatie heeft onder andere
betrekking op effecten, kansen en risico’s. Daarnaast is ter ondersteuning van de besluitvorming ook het
draagvlak voor de alternatieven in beeld gebracht.
Het doel van deze notitie is:
1. het overzichtelijk presenteren van de onderscheidende beslisinformatie over de af te wegen alternatieven
voor het project Stadsdijken Zwolle;
2. het daarmee faciliteren van besluitvorming over het voorkeursalternatief (VKA) voor Stadsdijken Zwolle;
3. en het herleidbaar onderbouwen van de VKA keuze.
Ten behoeve van de VKA keuze voor Stadsdijken Zwolle zijn zowel alternatieven op het gebied van
dijkversterking als systeemmaatregelen onderzocht. Beide oplossingsrichtingen zijn in een apart traject
uitgewerkt en vervolgens tegen elkaar afgewogen. Dit trechteringsproces is in drie notities uitgewerkt (zie ook
afbeelding 2.1):
1. de afwegingsnotitie VKA dijkversterking: met daarin informatie over de kansrijke alternatieven voor een
dijkversterking en een afweging van deze alternatieven tot een advies voor een VKA dijkversterking;
2. de afwegingsnotitie VKA Zwartewaterkering: met een onderbouwing van de trechtering van
systeemmaatregelen naar een VKA Zwartewaterkering (ZWK);
3. de afwegingsnotitie VKA Stadsdijken Zwolle (voorliggend): met daarin een samenvatting van de
beslisinformatie over het VKA dijkversterking en het VKA Zwartewaterkering en een vergelijking van deze
twee alternatieven. Deze notitie sluit af met een overzicht van de belangrijkste conclusies ten behoeve
van een VKA keuze voor het project Stadsdijken Zwolle.
Als afronding van de verkenning wordt een verkenningenrapport opgesteld, waarin het doorlopen proces is
toegelicht en het VKA wordt beschreven. Deze afwegingsnotities vormen belangrijke input en onderbouwing
voor de beschrijvingen in het verkenningenrapport.

1.3.

Scope van de afweging

Het doel van de verkenning Stadsdijken Zwolle is het wegnemen van de veiligheidsopgave voor de Stadsdijken.
In afbeelding 1.2 zijn de Stadsdijken aangegeven in rood met B2; dit is de scope voor de opgave. Echter de
scope voor de afweging in deze notitie is breder.
Wanneer wordt gekozen voor een Zwartewaterkering, dan is dat (grotendeels) een oplossing voor zowel
Stadsdijken Zwolle (B2) als het dijktraject Mastenbroek - Zwartewater (B1). Ook voor Mastenbroek Zwartewater is een versterkingsopgave vastgesteld in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Om tot
een eerlijke vergelijking te komen, worden in deze notitie de twee dijkversterkingen samen vergeleken met de
Zwartewaterkering.
Daarnaast kan een Zwartewaterkering leiden tot negatieve effecten benedenstrooms (deel A in afbeelding 1.2),
waarvoor een compensatieplicht van toepassing is. Daarom zijn de kosten voor mitigatie van effecten in
onderdeel A ook onderdeel van de scope in deze afwegingsnotitie.
Bovenstrooms van het Zwartewater (delen C en D in afbeelding 1.2) heeft een Zwartewaterkering mogelijk
positief effect op toekomstige opgaven in het regionale systeem. Dit aspect is als kans meegewogen in de
beoordeling van het alternatief ‘Zwartewaterkering’ op het thema ‘techniek’.
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Afbeelding 1.2. Scope afbakening verkenning Stadsdijken Zwolle

1.4.

Proces context

Deze afwegingsnotitie is onderdeel van de verkenningsfase voor Stadsdijken Zwolle. Tabel 1.1 geeft een
overzicht van de stappen die in de verkenning zijn en worden doorlopen. Deze notitie is onderdeel van het
eindproduct van stap 2: de beoordelingsfase van kansrijke alternatieven naar een VKA. Deze notitie is input
voor de besluitvormingsfase in stap 3.
Tabel 1.1. Stappen, onderdelen en resultaten verkenning

Stap
Stap 1a
Stap 1b
Stap 2

Stap 3

Onderdeel
Nadere analyse veiligheidsprobleem en
omgevingsanalyse (vaststellen scope)
Generen van mogelijke, en selectie naar
kansrijke alternatieven
Beoordelingsfase, van kansrijke
alternatieven naar VKA
Besluitvormingsfase

Resultaat
Notitie veiligheidsprobleem
Notitie omgevingsanalyse
Notitie kansrijke alternatieven
Notitie reikwijdte en detailniveau tbv MER
Afwegingsnotities VKA
Ruimtelijk kwaliteitskader
Inhoudelijke rapportages (MER, technische studies)
Vastgesteld VKA
Verkenningenrapport (eindrapportage verkenning)
Plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase
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1.5.

Leeswijzer

Deze afwegingsnotitie bevat de volgende informatie:
• Hoofdstuk 2: beschrijving van de trechtering van alternatieven en de af te wegen alternatieven voor een
VKA keuze;
• Hoofdstuk 3: toelichting op het afwegingskader en de bijbehorende methodiek;
• Hoofdstuk 4: samenvatting van de onderscheidende informatie per thema die relevant is voor keuze van
het VKA;
• Hoofdstuk 5: conclusies ten behoeve van de VKA keuze voor Stadsdijken Zwolle.
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2.

Alternatieven

Dit hoofdstuk start met een toelichting op de trechtering die heeft plaatsgevonden van alle mogelijke
alternatieven tot aan de twee mogelijke voorkeursalternatieven voor dijkversterking en voor een
Zwartewaterkering. De resulterende voorkeursalternatieven worden daarna beschreven: het VKA
dijkversterking in 2.2 en het VKA Zwartewaterkering in 2.3.

2.1.

Toelichting trechtering alternatieven

Afbeelding 2.1 geeft een overzicht van het trechteringsproces dat de verkenning Stadsdijken Zwolle doorloopt.
In de eerste stap van de verkenning is een breed scala aan mogelijke alternatieven en oplossingsrichtingen in
beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om alternatieven voor versterking van de dijk, als om
systeemmaatregelen, waarmee de noodzaak van dijkversterking kan worden weggenomen. Een
systeemmaatregel zorgt bijvoorbeeld voor verlaging van waterstanden en/of beperking van de gevolgschade.
Afbeelding 2.1. Trechteringsproces Stadsdijken Zwolle
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In de eerste zeef (bovenste roze en paarse balk beoordelingskader in afbeelding 2.1) zijn alle mogelijke
alternatieven beoordeeld op kosten, effectiviteit en vergunbaarheid. Op basis van de beoordeling is bepaald
welke alternatieven kansrijk zijn. In deze zeef zijn alternatieven afgevallen die bijvoorbeeld te weinig doelbereik
kennen, of tot veel grotere kosten leiden dan de andere mogelijkheden. De kansrijke alternatieven voor de
dijkversterking en voor de systeemmaatregel zijn vervolgens in twee sporen nader uitgewerkt. Hierbij zijn
binnen beide sporen de kansrijke alternatieven volwaardig onderzocht en uitgewerkt.
Toelichting proces in twee sporen
In de eerste zeef zijn in eerste instantie alleen dijkversterkingsalternatieven als kansrijk geselecteerd en is
vervolgens gestart met de uitwerking van deze alternatieven. In deze fase gold nog de oude normering voor de
dijken. Onder deze normering was de versterkingsopgave aanzienlijk kleiner dan de normen die per 1-1-2017
van kracht zijn. Een systeemmaatregel zoals een Zwartewaterkering (ZWK) was vanwege de hoge kosten een
niet-concurrerend alternatief. Met de wijziging van de normering, is met behulp van een haalbaarheidsstudie
opnieuw gekeken naar de systeemmaatregel als alternatief op een dijkversterking. Uit die studie bleek dat een
ZWK wel een kansrijk alternatief is omdat de opgave voor de dijkversterking (en de daarmee gemoeide kosten)
onder de nieuwe normering voor Stadsdijken aanzienlijk is vergroot.
Op het moment dat werd geconcludeerd dat ook een ZWK een kansrijk alternatief is, was al gestart met de
nadere uitwerking van de dijkversterkingsalternatieven. Daarom is voor de alternatieven voor een ZWK een
tweede spoor in de verkenning gestart waarbinnen de ZWK gelijkwaardig aan de dijkversterkingsalternatieven
is uitgewerkt. Binnen beide sporen is vervolgens apart de tweede zeef doorlopen en een VKA gekozen. In een
extra stap zijn deze twee mogelijke VKA’s tenslotte tegen elkaar afgewogen. Deze notitie beschrijft die
afweging van de twee mogelijke VKA’s tot het definitieve VKA voor Stadsdijken Zwolle.
Dijkversterkingsalternatieven
Er zijn vier kansrijke dijkversterkingsalternatieven geselecteerd. Het dijktraject Stadsdijken Zwolle is in vijf
delen opgedeeld, die gedeeltelijk weer zijn onderverdeeld naar deeltrajecten, op basis van kenmerken zoals
aanwezigheid van bebouwing en natuurlijke kenmerken. In totaal is het traject zo onderverdeeld naar 13
deeltrajecten. Per deeltraject is bepaald welke alternatieven op dat deeltraject kansrijk zijn. Voor die
alternatieven is onderzoek gedaan naar techniek (uitvoerbaarheid), impact op de omgeving (onder andere in
het MER) en kosten. Samen met de omgeving zijn op basis van diverse ontwerpsessies, gesprekken en
bijeenkomsten de ontwerpen voor de kansrijke alternatieven uitgewerkt en beoordeeld. Op basis daarvan is
ook het draagvlak voor elk van de alternatieven in beeld gebracht.
Op basis van onderzoek en het proces met belanghebbenden zijn per deeltraject de alternatieven afgewogen
en is een advies voor een VKA dijkversterking opgesteld. Dit proces en het resultaat daarvan zijn beschreven in
de ‘afwegingsnotitie VKA dijkversterking’. Paragraaf 2.2 geeft een toelichting op het resulterende VKA
dijkversterking.
Systeemmaatregelen
Voor de systeemmaatregelen is na het uitvoeren van een aanvullende haalbaarheidsstudie geconcludeerd dat
er één kansrijke systeemmaatregel is: realisatie van een kering in het Zwartewater (verder: Zwartewaterkering
of ZWK). Er is vervolgens in beeld gebracht welke alternatieven voor een ZWK mogelijk zijn en deze
alternatieven zijn nader onderzocht en besproken met betrokken partijen in verschillende bijeenkomsten. Op
basis daarvan is zijn de verschillende alternatieven voor de ZWK afgewogen en is het VKA Zwartewaterkering
geselecteerd. De trechtering van systeemmaatregelen en het VKA ZWK zijn beschreven in ‘de afwegingsnotitie
VKA Zwartewaterkering’. Paragraaf 2.3 geeft een toelichting op het resulterende VKA Zwartewaterkering.
Deze voorliggende notitie betreft de laatste stap van de trechtering waarin de resulterende twee mogelijke
voorkeursalternatieven voor dijkversterking en Zwartewaterkering tegen elkaar worden afgewogen om te
komen tot een definitief VKA voor Stadsdijken Zwolle (de onderste blokken in afbeelding 2.1).

9

Definitief – versie 1.0

2.2.

VKA dijkversterking

De oplossingen in het VKA
Het VKA dijkversterking is opgebouwd uit vier type oplossingen verspreid over 13 deeltrajecten: de kansrijke
alternatieven (KA 1 t/m KA 4). Hieronder zijn deze oplossingen kort toegelicht en gevisualiseerd.
KA1: grondoplossing binnendijks (met constructie)
Deze oplossing betreft een binnendijkse versterking van de dijk met een grondlichaam (linker afbeelding) of met een
grondlichaam in combinatie met een constructie zoals een damwand (rechter afbeelding).

KA2: grondoplossing binnendijks met aanleg oever (met constructie)
Deze oplossing betreft een binnendijkse versterking van de dijk in combinatie met de realisatie van een oever buitendijks.
Net als KA1 kan deze oplossing worden uitgevoerd met alleen een grondlichaam (linker afbeelding) of in combinatie met
een constructie (rechter afbeelding).

KA3: grondoplossing buitendijks (met constructie)
Deze oplossing betreft een buitendijkse versterking van de dijk met een grondlichaam (linker afbeelding) of met een
grondlichaam in combinatie met een constructie zoals een damwand (rechter afbeelding).

KA4: beheermaatregelen
Deze oplossing bestaat uit de inzet van beheermaatregelen op het moment dat de waterstanden een vooraf bepaalde
waterstand overschrijden. Dit kan bijvoorbeeld de inzet van zandzakken zijn.
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De samenstelling van het VKA
Afbeelding 2.2 geeft een overzicht van het VKA dijkversterking. In deze afbeelding is per deeltraject te zien welk
type versterking wordt ingezet. Dit overzicht is ook opgenomen in tabel 2.1.
Tabel 2.1 Opbouw voorkeursalternatief

Naam

VKA

Naam

VKA

1A

Oeveroplossing (KA2) met inzet constructie
Maatwerk ter hoogte van de haven

4A

Combinatie Binnendijks (KA1)
en Buitendijks (KA3) gedeeltelijk met constructies

1B

Buitendijks (KA3)

4B

Buitendijks (KA3) – gedeeltelijk
met constructie

2A

Beheermaatregelen (zandzakken) (KA4)

4C

Buitendijks (KA3)

2B

Buitendijks (KA3)

4D

Binnendijks (KA1) – gedeeltelijk
met constructies

2C

Binnendijks (KA1) - met constructie

5A

Buitendijks (KA3) – gedeeltelijk
met constructie

2D

Binnendijks (KA1) – gedeeltelijk met constructie

5B

Buitendijks (KA3)

3

Binnendijks (KA1) - met constructie

Afbeelding 2.2. VKA dijkversterking

Uitvoeringsaspecten
De dijkversterking vindt met name plaats door inzet van oplossingen waarin extra grond wordt aangebracht.
Daar waar onvoldoende ruimte is om huidige functies te handhaven bij een oplossing volledig uitgevoerd in
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grond, worden op enkele plekken verspreid over het traject constructies ingezet. Voor de dijkversterking duurt
de aanlegfase ongeveer 2 jaar.
Meekoppelkansen
Bij start van het project zijn alle potentiële meekoppelkansen samen met stakeholders geïnventariseerd. Deze
potentiële meekoppelkansen zijn beoordeeld op de criteria uitvoerbaarheid, vergunbaarheid en globale kosten.
De kansrijke meekoppelkansen die hieruit voort zijn gekomen, zijn meegenomen in de eerste trechtering van
alternatieven. In de eerste zeef zijn alle mogelijke alternatieven onder andere beoordeeld op de mate waarin
zij de kansrijke meekoppelkansen al dan niet mogelijk maken. Deze eerste zeef is beschreven in de notitie
reikwijdte en detailniveau.
In de tweede zeef naar het VKA zijn meekoppelkansen op een vergelijkbare wijze meegenomen. Deze tweede
zeef is beschreven in de afwegingsnotitie VKA dijkversterking. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader zijn de
meekoppelkansen opgenomen en concreet verbeeld binnen de kansrijke alternatieven. Dit heeft op enkele
trajecten een (mede)bepalende rol gespeeld in het advies voor een VKA. Het gaat daarbij om:
1. De uitwerking van een oeveroplossing met kleine constructie ter hoogte van Scania waardoor de
meekoppelkans ‘fietspad’ mogelijk is en ruimtelijke kwaliteitswinst behaald kan worden;
2. De uitwerking van een gecombineerde binnendijkse grondoplossing met constructie ter hoogte van
Achmea / Dimence waardoor een wandelpad (Zwartewaterboulevard) mogelijk is;
3. Advies voor een buitendijkse oplossing ter hoogte van Klooienberg om zo werk-met-werk te kunnen
maken met het burgerinitiatief voor herinrichting van de uiterwaard.
De volgende meekoppelkansen zijn niet bepalend geweest in de VKA keuze, maar zijn wel mogelijk binnen het
geadviseerde VKA:
1. vervanging van damwanden Zwolle IJsselkanaal ten behoeve van vaarwegbeheer;
2. vispasseerbaar maken van gemaal Westerveld;
3. koppelen van beheer- en onderhoudsopgave verharding Holterbroekerdijk.

2.3.

VKA Zwartewaterkering

De Zwartewaterkering (ZWK) is een kering in het Zwartewater ten noorden van de Stadsdijken. Deze kering
sluit bij hoog water op de Vecht (ten noorden van de kering) om te voorkomen dat waterstanden op het
Zwartewater ter hoogte van Zwolle stijgen door opstuwing vanaf de Vecht. Tegelijkertijd zorgt een gemaal in
de ZWK voor het wegpompen van het water dat vanuit het achterland naar Zwolle afstroomt. De verwachting
is dat de ZWK eens in de drie tot vijf jaar sluit voor een periode van gemiddeld 48 uur.
Het VKA voor de Zwartewaterkering bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 2.3):
• Een keersluis met een breedte van tenminste 37 meter1. Bij deze breedte wachten schepen in principe op
elkaar om te passeren, maar is het in geval van nood of vergissing wel mogelijk dat schepen in beide
richtingen de keersluis gelijktijdig passeren;
• Een gemaal met een capaciteit van circa 80 m³/s. Met dit gemaal is het mogelijk bij een waterstand van
NAP + 1,00 m de keersluis te sluiten en de waterstanden te reguleren;
• Twee dammen die de kering verbinden met de keringen langs het Zwartewater: aan de oostzijde
Stadsdijken Zwolle en aan de westzijde de dijk Mastenbroek - Zwartewater.
Het VKA Zwartewaterkering ligt ter hoogte van de noordzijde van de Noorderkolk (zie afbeelding 2.4). De
afbeelding geeft een mogelijke landschappelijke inpassing weer. De oostelijke dam is deels in de oever van de
Noorderkolk geplaatst om ruimtebeslag op het zwaarbeschermde habitattype glanshaverhooiland te
voorkomen. De dam kan aansluiten op de verontdieping van de kolk tot een waterdiepte van 1,00 meter die
door Landschap Overijssel naar verwachting in de periode tussen 2017 en 2019 wordt uitgevoerd.

1

Dit betreft een tussenoplossing tussen een enkel- en tweestrooksprofiel. De breedte van 37 m is ook toegepast bij de Meppelerdiepsluis.
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Uitgangspunt voor de ZWK is een sluitpeil van NAP + 1,00 m, waarbij de kering naar verwachting eens in de drie
tot vijf jaar sluit. Bij dit sluitpeil is versterking van de Stadsdijken grotendeels overbodig en is de restopgave
zeer beperkt (zie kopje restopgave). Bovendien wordt de kans op wateroverlast in de binnenstad van Zwolle
verminderd ten opzichte van de huidige situatie doordat de waterstanden met inzet van het gemaal worden
beheerst.
Een schutsluis is geen onderdeel van het VKA, omdat de baten zeer klein zijn in verhouding tot de kosten. De
baten zijn beperkt doordat de schutsluis alleen wordt gebruikt ten tijde van sluiting van de ZWK en de
scheepvaartintensiteiten op het Zwartewater beperkt zijn. Een nadere onderbouwing is opgenomen in de
afwegingsnotitie VKA Zwartewaterkering.
Uitvoeringsaspecten
Voor de aanlegfase wordt uitgegaan van een bouwperiode van een jaar. Hierbij hoeft geen rekening gehouden
te worden met het stormseizoen, omdat de huidige dijken niet verzwakt worden bij de bouw van de kering.
Restopgave
Inzet van een ZWK die sluit bij een waterpeil van NAP + 1,00 m zorgt ervoor dat de waterstanden langs de
Stadsdijken worden beheerst. Bij deze waterstand zijn de hoogte en stabiliteit van de Stadsdijken op het gehele
traject voldoende, voldoen alle kunstwerken en is er geen sprake van een opgave door piping onder de dijk
door. Dit betekent dat de dijken niet versterkt hoeven te worden. Wel is er een restopgave voor een aantal
damwanden aan beide zijden van het Zwolle-IJsselkanaal. Deze damwanden zijn onstabiel en moeten vanuit
vaarwegbeheer worden vervangen.
Meekoppelkansen
Voor de Zwartewaterkering zijn er lokaal (ter hoogte van de kering zelf) geen meekoppelkansen
geïdentificeerd. Recreatieve meekoppelkansen zijn hier niet mogelijk, vanwege de aanwezige beschermde
natuurwaarden. Op regionaal niveau zijn er wel kansen geïdentificeerd. De Zwartewaterkering biedt mogelijk
kansen voor een bijdrage aan toekomstige veiligheidsopgaven voor het regionale systeem van de Weteringen
(bovenstrooms systeem). Daarnaast kan een Zwartewaterkering met gemaal een bijdrage leveren aan een
verbetering van de afwatering in Zwolle. Het gaat hier om mogelijke toekomstige kansen, waarvoor nog geen
concrete ontwikkelingen zijn gedefinieerd.

Afbeelding 2.3 Globaal model voor de Zwartewaterkering bij hoogwater (links) en bij laagwater (rechts)
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Afbeelding 2.4 Mogelijke inpassing van het voorkeursalternatief Zwartewaterkering
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3.

Het afwegingskader

3.1.

De methodiek

De afweging van de twee alternatieven (dijkversterking en ZWK) tot één VKA is gebaseerd op een beoordeling
voor drie thema’s: techniek, impact op de omgeving en kosten. Naast deze drie thema’s die van belang zijn
gelet op de doelstelling van het project (techniek, impact op de omgeving en kosten) is ook het draagvlak in
beeld gebracht. De informatie over draagvlak geeft context voor en ondersteunt bij de keuze van het
voorkeursalternatief, met name daar waar de andere thema’s beperkt onderscheidend zijn tussen de
alternatieven2.
Voor elk thema is die informatie verzameld die relevant is voor de afweging van de twee alternatieven. Het
gaat daarbij om de informatie met betrekking tot grote effecten, risico’s en (meekoppel)kansen en informatie
die de verschillen tussen de alternatieven laat zien. De aspecten en beoordelingsmethodiek per thema zijn
nader toegelicht in paragraaf 3.2. De relevante beslisinformatie is per thema beschreven in hoofdstuk 4. De
volledige informatie voor elk van de thema’s is opgenomen in achterliggende documenten, zoals het MER voor
de impact op de omgeving, diverse technische notities en de kostenraming en –nota voor de kosten.
In hoofdstuk 5 zijn de thema’s in een integraal overzicht bij elkaar gebracht. Hierin is te zien hoe de twee
alternatieven ten opzichte van elkaar scoren. Dit overzicht heeft als doel het faciliteren van de bestuurlijke
besluitvorming over een VKA. In de eindbeoordeling van de alternatieven is gebruik gemaakt van de
beoordelingsschaal zoals opgenomen in tabellen 3.1 t/m 3.3.
Tabel 3.1. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema techniek

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Positieve meerwaarde, door bijvoorbeeld een verbetering van de beheersituatie, of het
realiseren van meer betrouwbaarheid / toekomstvastheid dan de minimale eis
Neutraal (niet onderscheidend positief of negatief)
Licht negatief, er zijn kleine beheersbare risico’s en onzekerheden gerelateerd aan ontwerp,
realisatie of functioneren van het alternatief
Sterk negatief, er zijn grote risico’s en onzekerheden gerelateerd aan ontwerp, realisatie of
functioneren van het alternatief. Na inzet beheersmaatregelen zijn de risico’s acceptabel
No go / show stopper, er zijn zeer grote risico’s en onzekerheden gerelateerd aan ontwerp
realisatie of functioneren van het alternatief. De risico’s zijn ook na inzet beheersing
onacceptabel

Tabel 3.2. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema impact op de omgeving

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Positieve meerwaarde, versterking van huidige waarden of functies
Neutraal (niet onderscheidend positief of negatief)
Licht negatief, er zijn negatieve effecten op waarden en/of functies. De effecten kunnen
worden gemitigeerd
Sterk negatief, er zijn sterk negatieve effecten op waarden en/of functies. De effecten
kunnen grotendeels worden gemitigeerd en/of gecompenseerd
No go / show stopper. Er zijn sterk negatieve effecten op waarden en/of functies, die niet
kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd

2

Draagvlak heeft een andere rol in het afwegingsskader dan de andere drie thema’s, omdat draagvlak juridisch gezien nooit
tot een no go kan leiden. Als dat wel zo zou zijn, kan rechtsongelijkheid ontstaan, doordat partijen met ‘de grootste stem’
onevenredig veel invloed op de keuze kunnen uitoefenen.
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Tabel 3.3. Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema kosten

Score
Groen
Grijs
Geel
Oranje
Rood

Betekenis
Het alternatief is meer dan 15% goedkoper
Er is geen onderscheid in kosten tussen de alternatieven (minder dan 15% verschil)
De kosten bedragen 1,15 tot 1,3 x de kosten van het andere alternatief
De kosten bedragen 1,3 tot 1,7 x de kosten van het andere alternatief
De kosten bedragen meer dan 1,7 x de kosten van het andere alternatief

Het draagvlak is voor beide alternatieven beschreven op basis van het doorlopen participatietraject en
samengevat volgens de schaal in tabel 3.4.
Tabel 3.4. Driepuntschaal voor samenvatting van het draagvlak voor de alternatieven

Score
Groen
Grijs

Betekenis
De omgeving is in meerderheid neutraal of positief over realisatie van het alternatief
Er zijn beperkte bezwaren in de omgeving tegen realisatie. Deze bezwaren zijn weg te
nemen met (beperkte extra kosten voor) aanpassingen in het ontwerp en/of compensatie
Er zijn grote bezwaren in de omgeving tegen de realisatie van het alternatief, die leiden tot
procedurele risico’s, of de maatregelen om de grote bezwaren weg te nemen gaan samen
met (extra kosten voor) grote aanpassingen of compensatie

Oranje

3.2.

Thema’s en aspecten

Tabel 3.5 geeft een overzicht van de beoordelingsmethodiek per thema. De tabel gaat in op het doel van de
beoordeling van elk van de thema’s, de bijbehorende aspecten en de beoordelingswijze. In tabel 3.6 is de
methodiek voor beschrijving van het draagvlak toegelicht.
Tabel 3.5. Overzicht van de aspecten en beoordelingsmethodiek per thema

Thema
Techniek

Impact
op de
omgeving

Kosten

Doel
Inzicht in het risico- en
kansenprofiel op gebied van
betrouwbaarheid,
onderhoudbaarheid en
toekomstbestendigheid
Inzicht in de
onderscheidende (sterk)
negatieve effecten (milieu)
waarden en functies in de
omgeving

Inzicht in de kosten van een
alternatief én de
kostenbepalende posten

Aspecten
- uitvoerbaarheid
- areaal beheer en onderhoud
- hoogwaterveiligheid
- toekomstbestendigheid
- kansen regionaal systeem
- negatieve effecten op
milieuwaarden (bodem, water,
natuur, landschap, cultuurhistorie,
archeologie)
- negatieve effecten op functies zoals
wonen, werken en recreëren
(ruimtebeslag)
- totale maatschappelijke kosten,
zijnde incl kosten voor verlegging
K&L ten laste van nutsbedrijven
- investeringskosten voor het
waterschap
- levensduurkosten (inclusief beheer
en onderhoud)

Beoordelingswijze
Beschrijving en beoordeling door team
techniek en beheer en onderhoud

Aspecten
- belangen van betrokken partijen
- wensen en bezwaren van betrokken
partijen

Werkwijze
Inventarisatie door team omgeving in
het participatieproces

Beschrijving en beoordeling in het
MER

Calculatie door team techniek

Tabel 3.6. Methodiek beschrijving draagvlak

Thema
Draagvlak

Doel
Inzicht in het draagvlak in
de omgeving
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3.3.

Resultaat van de afweging

Het resultaat van de afweging is het volgende:
• Inzicht in de beoordeling van beide alternatieven (dijkversterking en Zwartewaterkering) op de thema’s
techniek, impact op de omgeving en kosten;
• Inzicht in de onderscheidende informatie per thema;
• Een integraal overzicht van de vergelijking ten behoeve van de besluitvorming over een VKA;
• Informatie over het draagvlak voor de alternatieven als context voor de besluitvorming.
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4.

Samenvatting onderscheidende beslisinformatie

Dit hoofdstuk geeft per thema een samenvatting van de onderscheidende beslisinformatie voor de twee af te
wegen alternatieven. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf waarin de literatuurverwijzingen zijn
opgenomen naar achterliggende en onderbouwende documenten.

4.1.

Techniek

Voor techniek zijn vijf aspecten beschouwd. Deze worden hieronder toegelicht. De paragraaf sluit af met een
tabel waarin de onderscheidende beslisinformatie is samengevat.
Uitvoerbaarheid
Voor beide alternatieven geldt dat deze uitvoerbaar zijn zonder grote risico’s. Technisch gezien is de realisatie
van een ZWK complexer dan realisatie van een dijkversterking, echter dit uit zich met name in hogere kosten.
Een ZWK kent technische uitvoeringsrisico’s rond de inzet van bouwkuipen en het werken in een gebied van
een grote diversiteit aan (slappe) grondsoorten, echter dit zijn veel voorkomende en goed beheersbare risico’s.
De ZWK is daarom op dit aspect neutraal beoordeeld.
Een dijkversterking vindt plaats over een lang traject (lijnobject) en heeft daarbij verschillende raakvlakrisico’s.
Er is met name een grote opgave ten aanzien van het verleggen en aanpassen van kabels en leidingen. Dit
brengt risico’s in de uitvoering met zich mee. Dit zijn grotere risico’s dan de technische uitvoeringsrisico’s bij
een ZWK. De dijkversterking is daarom licht negatief beoordeeld.
Areaal beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud van de Stadsdijken is na dijkversterking gelijk aan de huidige situatie en relatief
beperkt. De dijkversterking is daarom op dit aspect neutraal beoordeeld.
Met een ZWK wordt een geheel nieuwe knop aan het areaal toegevoegd die, naast het bestaande areaal, tot
einde levensduur onderhouden moet worden. Voor de ZWK geldt dat de kering en het gemaal zeer
laagfrequent worden ingezet, maar deze moeten op dat moment wel met een zeer hoge mate van
betrouwbaarheid werken (systeemafhankelijkheid). Om faalkansen te minimaliseren is voor een ZWK
uitgebreid risicogestuurd beheer en onderhoud nodig en een bijbehorende beheerorganisatie. Dit is technisch
gezien haalbaar, maar leidt tot nieuw areaal en een grote toename in inzet voor beheer en onderhoud.
Toevoegingen aan het areaal, en introductie van bijbehorende afhankelijkheid van beheer en onderhoud, is
ongewenst. De ZWK is daarom op dit aspect sterk negatief beoordeeld.
Hoogwaterveiligheid
Met betrekking tot het aspect hoogwaterveiligheid is er op twee punten een duidelijk verschil tussen de twee
alternatieven:
Overstromingsrisico
Keuze voor een ZWK met gemaal betekent een structurele verlaging van de maatgevende waterstanden bij de
Stadsdijken Zwolle. De ZWK sluit bij een waterstand van circa NAP + 1,00 m en beheerst de waterstand met het
gemaal op dat niveau. Doordat de dijken op hogere waterstanden zijn gedimensioneerd, betekent dit ten
opzichte van de huidige situatie een verlaging van de kans op doorbreken. Daarnaast worden ook de gevolgen
bij een doorbraak verkleind, doordat het buitenwater (vanaf de Vecht) wordt tegengehouden door de kering
en de eventuele doorbraak bij een lagere waterstand optreedt. Met een dijkversterking wordt de kans op
doorbreken ook verkleind, maar minder sterk dan door de structurele verlaging van de waterstand.
Realisatie van een ZWK gaat echter ook gepaard met wijziging van de status van de dijken langs het
Zwartewater achter de kering (Stadsdijken en Mastenbroek-Zwarte Meer) naar regionaal. Na het wijzigen van
de status wordt voor die keringen een nieuwe normering vastgesteld. De normering voor een regionale kering
ligt normaliter lager dan voor een primaire waterkering. Dit betekent dat een grotere kans op overstroming is
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toegestaan. Op de lange termijn betekent dit dat de Stadsdijken na realisatie van een ZWK niet verder worden
versterkt, omdat deze ruimschoots aan de lagere norm voldoen, voor een groot deel is in deze situatie dan
sprake van “hoge gronden” met een zeer kleine overstromingskans en dito overstromingsrisico. In de verre
toekomst kan dit leiden tot een grotere kans op overstroming dan wanneer de dijken de primaire status
hadden behouden. Door de kleinere overstromingsschade is het overstromingsrisico naar verwachting dan nog
altijd kleiner of gelijk.
Opstuwing
Op het moment dat de ZWK gesloten is en het gemaal bij de ZWK op maximale capaciteit werkt (80 m³/s), leidt
dit tot opstuwing op de Vecht en benedenstrooms op het Zwartewater (ten noorden van de kering). Dit zorgt
voor een opstuwing van maximaal enkele centimeters op de Vecht en op het Zwartewater. Hiervoor geldt een
plicht tot compensatie in het rivierbed. Voor het Zwartewater is dit ruimtelijk niet mogelijk en moet het
waterstandsverschil in een dijkversterking worden opgevangen. Hiervoor is een uitzondering van de Minister
nodig op de compensatieplicht. De verwachting is dat dit mogelijk is. Omdat de ZWK eerder wordt gerealiseerd
dan de dijkversterkingen benedenstrooms ontstaat tijdelijk een (kleine) verhoging van het overstromingsrisico
op het traject Genemuiden - Hasselt op de momenten dat de ZWK sluit. De dijkversterking leidt niet tot extra
opstuwing en heeft geen effect op benedenstrooms overstromingsrisico.
De ZWK heeft aan de ene kant een tijdelijk positief effect door verkleining van het overstromingsrisico, aan de
andere kant een negatief effect door de opstuwing op de Vecht en het Zwartewater ten noorden van de kering.
De ZWK is op basis hiervan licht negatief beoordeeld. De dijkversterking voldoet aan de eisen voor het
overstromingsrisico en leidt niet tot opstuwing. De dijkversterking is daarom neutraal beoordeeld.
Toekomstbestendigheid
De toekomstbestendigheid van beide oplossingen kent verschillende facetten:
- uitbreidbaarheid: wanneer in de toekomst normen strenger worden zijn de dammen bij een ZWK
eenvoudiger op te hogen dan de dijk, doordat het om een veel kortere ophoging gaat en er geen conflicten
zijn in relatie tot bereikbaarheid, aanwonenden en bedrijven. Aan de andere kant is het uitbreiden van de
constructie van de ZWK en de gemaalcapaciteit kostbaar en complexer;
- onzekerheden in relatie tot klimaatontwikkeling: voor beide alternatieven geldt dat het effect van
klimaatontwikkeling onzeker is. De ZWK kent echter meer onzekerheid dan een dijkversterking, doordat de
ZWK zowel wordt beïnvloedt door veranderingen op de Vecht en het Zwartewater (benodigde hoogte /
stabiliteit) als door veranderingen in de afvoer via het regionaal systeem (gemaalcapaciteit). Daarnaast
heeft bij een ZWK de ontwikkeling van het IJsselmeerpeil (gekoppeld aan zeespiegel en zoetwaterstrategie)
invloed op het gebruik (de sluitingsfrequentie);
- onzekerheden in relatie tot scheepvaart: de ZWK vormt een extra schakel in het scheepvaartnetwerk.
Toevoeging van schakels in dit netwerk is ongewenst, omdat hiermee de vrije doorstroom kan worden
belemmerd. Het is onzeker hoe de scheepvaart zich richting de toekomst ontwikkelt en hoe het
sluitingsregime van de ZWK zich ontwikkelt. Bij een toename in scheepvaartintensiteit en een toename in
sluitingsfrequentie van de ZWK kan de ZWK in de toekomst een knelpunt worden in het netwerk.
Een dijkversterking is licht negatief beoordeeld op toekomstbestendigheid vanwege de grote lengte waarover
uitgebreid moet worden bij toekomstige versterkingsopgaven en de bijkomende effecten op bereikbaarheid en
bebouwing bij uitbreiding (grotere ruimtelijke impact). De ZWK is sterk negatief beoordeeld vanwege de
complexiteit voor uitbreiding van de constructie en de onzekerheden in relatie tot klimaatontwikkeling en
scheepvaart.
Kansen regionaal systeem / meekoppelkansen
Een ZWK brengt kansen in relatie tot het regionaal systeem met zich mee:
mogelijke oplossing voor een toekomstige versterkingsopgave van het regionaal systeem: voor de keringen
in Zwolle en stroomopwaarts langs de Weteringen geldt op dit moment een relatief lage normering, die ter
discussie staat. De kans bestaat dat komende jaren deze norm verhoogd wordt, wat leidt tot een
veiligheidsopgave voor deze keringen. Een ZWK met gemaal kan deze veiligheidsopgave mogelijk
(gedeeltelijk) wegnemen, met name voor de keringen binnen Zwolle. Sluiting van de ZWK valt samen met
hoge afvoeren op de Weteringen. Door inzet van het gemaal ontstaat ruimte voor afvoer vanuit de
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-

-

Weteringen en wordt toename van de waterstanden op de Weteringen beperkt. Dit effect is met name in
Zwolle duidelijk aanwezig;
mogelijke bijdrage aan verbetering afwatering Zwolle: de (riool)afwatering van gemeente Zwolle werkt bij
hoge waterstanden niet optimaal. Door inzet van een gemaal kan de werking van de afwatering mogelijk
worden verbeterd;
mogelijkheid combinatie met watercasco en beperking gemaalcapaciteit: het watercasco is een plan van
gemeente Zwolle, dat nog geen concrete status heeft. Het watercasco gaat uit van een waterrobuuste
inrichting van het landschap ten zuiden van Zwolle, waarmee gevolgen bij een overstroming worden
beperkt. Het landschap wordt zo ingericht dat bij een overstroming het water zich verplaatst naar
gebieden waar de minste schade ontstaat. Indien het watercasco in de toekomst wordt gerealiseerd,
beheerst dit effecten die kunnen optreden bij een dijkdoorbraak. In combinatie met een watercasco kan
mogelijk worden volstaan met een gemaal met kleinere capaciteit bij de ZWK.

Deze kansen bij een ZWK zijn gerelateerd aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen en zijn niet met zekerheid
te verzilveren. De ZWK is daarom op dit punt neutraal beoordeeld. De dijkversterking kan worden
gecombineerd met een aantal lokale meekoppelkansen. Door deze gelijktijdig met de dijkversterking uit te
voeren, kunnen kosten worden bespaard. De meekoppelkansen zijn echter ook haalbaar zonder
dijkversterking. De dijkversterking is daarom ook neutraal beoordeeld.
Samenvatting techniek
Onderstaande tabel 4.1 geeft een samenvatting van de onderscheidende beslisinformatie met betrekking tot
dijkversterking en Zwartewaterkering voor het thema techniek.
Tabel 4.1 Samenvatting onderscheidende beslisinformatie techniek

Aspecten
Uitvoerbaarheid
Beheer en onderhoud
Hoogwaterveiligheid

Voldoet aan de eisen

Toekomstbestendigheid
Kansen

4.2.

Dijkversterking
Raakvlakrisico’s door verleggingen
kabels en leidingen
Voortzetting huidig beheer en
onderhoud

Grote ruimtelijke impact bij
uitbreiding
Lokale meekoppelkansen

Zwartewaterkering
Goed beheersbare uitvoeringsrisico’s
Toevoeging areaal met intensief beheer en onderhoud
+ op middellange termijn kleiner overstromingsrisico
- opstuwing bij sluiten ZWK op Vecht en Zwartewater
Complexiteit uitbreiding, onzekerheden in relatie tot
klimaatontwikkeling, nieuwe schakel voor scheepvaart
Mogelijk kansen voor bijdrage oplossing toekomstige
opgaven regionaal systeem

Impact op de omgeving

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de eindbeoordeling van beide alternatieven voor het thema impact op de
omgeving in het milieueffectrapport (MER). Na de tabel volgt een toelichting op de onderscheidende effecten
van beide alternatieven. De paragraaf sluit af met een samenvattende tabel met beoordeling van de twee
alternatieven op het thema impact op de omgeving.
Tabel 4.2 Overzicht effecten dijkversterking en Zwartewaterkering3

Milieuthema

Criteria

Dijk

ZWK

bodem en
water

effecten op de bodemkwaliteit

+

0/+

benodigd grondverzet

-

0

natuur

effecten op Natura 2000-gebied aanlegfase

--

--

effecten op Natura 2000-gebied gebruiksfase

-

-

3
In het MER zijn ook de thema’s hoogwaterveiligheid en regionaal systeem opgenomen. Omdat in deze notitie deze aspecten al bij het
thema techniek zijn behandeld en beoordeeld, worden ze hier niet nogmaals opgenomen
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Milieuthema

landschap en
cultuurhistorie

verkeer en
vervoer

Criteria

Dijk

ZWK

effecten op het Natuurnetwerk Nederland

--

--

effecten op beschermde soorten aanlegfase

--

--

effecten op beschermde soorten gebruiksfase

0

--

effecten op KRW (potentieel relevant areaal)

-

-

effecten op de dijk als landschappelijke structuur

-

0

effecten op ruimtelijk-visuele kenmerken

-

-

effecten op aardkundige waarden

-

0

effecten op historisch-geografische gebieden

-

-

effecten op historisch-bouwkundige elementen

0

0

effecten op archeologische waarden

-

0

bereikbaarheid en ontsluiting - gebruiksfase

gebruik

0

0

bereikbaarheid en ontsluiting - aanlegfase

aanleg

-

0

verkeersveiligheid - gebruiksfase

gebruik

0

0

verkeersveiligheid - aanlegfase

aanleg

-

0

effecten op de functie wonen - gebruiksfase

gebruik

0

0

effecten op de functie wonen - aanlegfase

aanleg

-

0

effecten op de functie werken - gebruiksfase

gebruik

0/-

0

effecten op de functie werken - aanlegfase

aanleg

0

0

effecten op de functie scheepvaart - gebruiksfase

gebruik

0

-

effecten op de functie scheepvaart - aanlegfase

aanleg

-

-

effecten op de functie recreëren - gebruiksfase

gebruik

0/-

0

effecten op de functie recreëren - aanlegfase

aanleg

-

0

duurzaamheid

CO2-productie

Aanleg

-

0/-

resterende
opgave

effecten bij resterende versterkingsopgave Mastenbroek Zwartewater

-

0

woon-, werken leefmilieu

De tabel laat op hoofdlijnen de volgende onderscheidende effecten zien:
- Een dijkversterking leidt tot een groter grondverzet en tot grotere CO2 productie tijdens de aanleg.
- De ZWK heeft een groter negatief effect in de gebruiksfase op natuur doordat er effecten worden
verwacht op zwaar beschermde soorten door realisatie van de dammen. Deze effecten op beschermde
soorten worden niet verwacht bij dijkversterking. Bij de ZWK kan dit leiden tot een risico voor de
vergunbaarheid en de noodzaak tot aanpassingen in het ontwerp.
- Een dijkversterking heeft meer negatieve effecten op landschap en cultuurhistorie. Beide alternatieven
hebben negatief effect op ruimtelijk-visuele kenmerking en historisch-geografische gebieden. Aanvullend
heeft de dijkversterking ook effect op de dijk als landschappelijke (herkenbare) structuur, op aardkundige
waarden en op archeologische waarden.
- Een dijkversterking leidt in de aanlegfase tot beperking van de bereikbaarheid voor verkeer en vervoer en
tot een negatief effect op verkeersveiligheid.
- Een dijkversterking heeft meer negatieve effecten op het woon-, werk- en leefmilieu. De ZWK heeft met
name negatief effect op de scheepvaart (vooral bij afsluiting). De dijkversterking heeft negatieve effecten
op wonen, werken, scheepvaart en recreëren, door ruimtebeslag en overlast tijdens aanleg.
- Een ZWK biedt direct ook een oplossing voor de versterkingsopgave voor de dijk Mastenbroek Zwartewater. Bij een keuze voor dijkversterking dient zowel Stadsdijken Zwolle, als de dijk Mastenbroek –
Zwartewater te worden versterkt. Dit leidt tot aanvullende negatieve effecten op diverse thema’s tijdens
aanleg en gebruiksfase. Deze effecten zijn in hoofdlijnen onderzocht. Er zijn naar verwachting geen
effecten te verwachten die leiden tot een no go voor de dijkversterking Mastenbroek Zwartewater. In de
kostenvergelijking zijn beide dijkversterkingen meegenomen.
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Een complete toelichting op de effecten is opgenomen in het MER.
Samenvatting
Tabel 4.3 geeft een samenvatting van de onderscheidende informatie over impact op de omgeving. De tabel
laat zien dat de dijkversterking leidt tot meer negatieve effecten. Het betreft met name effecten gerelateerd
aan landschap en cultuurhistorie, woon- werk en leefmilieu en de uitvoering. De ZWK heeft naar verwachting
grotere effecten op natuur. Effecten van de ZWK op beschermde soorten kunnen leiden tot een risico in
vergunbaarheid en noodzaak tot aanpassen van het ontwerp voor de dammen.
Tabel 4.3 Samenvatting onderscheidende impact op de omgeving

Aspecten
Grondverzet en
duurzaamheid (aanlegfase)

Dijkversterking
Relatief groot grondverzet en hogere CO2
uitstoot

Natuur

Verschillende negatieve effecten op natuur

Landschap en cultuurhistorie
Verkeer en vervoer op land
Woon-, werk en leefmilieu
Opgave Ma-ZM

4.3.

Meerdere negatieve effecten op landschap,
cultuurhistorie en archeologie
Negatieve effecten op bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in de aanlegfase
Negatieve effecten op wonen, werken,
scheepvaart en recreatie
Diverse negatieve milieueffecten door
dijkversterking Ma - ZM

Zwartewaterkering
Kleiner grondverzet en lagere CO2 uitstoot
Meer en mogelijk significante effecten op
natuur (beschermde soorten) en risico voor
vergunbaarheid
Enkele negatieve effecten op landschap en
cultuurhistorie
Geen effecten op bereikbaarheid op land
Negatief effect op scheepvaart (zowel
aanleg- als gebruiksfase)
Geen effecten op het traject Ma - ZM

Kosten

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de kosten van de dijkversterking en vervolgens op de kosten van
een ZWK. De paragraaf sluit af met een vergelijkend overzicht.
NB: Eindconcept kosteninformatie
Deze paragraaf is gebaseerd op de eindconcepten van de kostenramingen en -nota’s. Er vindt nog een
afronding en laatste controle plaats. Op basis daarvan kan deze paragraaf nog beperkt worden aangepast.
De aanpassingen betreffen details en hebben geen effect op de afweging en conclusies.

Scope kostenvergelijking
De aanleg van een ZWK is van invloed op drie HWBP projecten (drie versterkingsopgaven) die bovenstrooms
komen te liggen van de kering:
- Stadsdijken Zwolle;
- Mastenbroek Zwartewater;
- Keersluis Zwolle.
Voor de vergelijking tussen ZWK en dijkversterking zijn daarom de kosten die moeten worden gemaakt voor
alle drie de HWBP projecten meegenomen. De kosten van meekoppelkansen zijn in de kostenvergelijking niet
meegenomen. De meerkosten van meekoppelkansen worden extern gefinancierd.
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Methodiek
Voor de dijkversterking Stadsdijken Zwolle en voor de Zwartewaterkering is een SSK4 raming opgesteld. De
kosten voor de dijkversterking Mastenbroek - Zwartewater zijn gebaseerd op een KOSWAT 5raming op basis
van een nadere veiligheidsanalyse van de versterkingsopgave voor dit dijktraject. De kosten voor versterking
van de keersluis Zwolle zijn ingeschat op basis van expert judgement, eveneens naar aanleiding van een globale
analyse van de opgave.
In de kostenraming zijn geen kosten voor beheer en onderhoud aan de Stadsdijken opgenomen. Zowel bij
keuze voor een dijkversterking als voor een ZWK blijft er sprake van beheer en onderhoud aan de Stadsdijken.
Een dijkversterking leidt niet tot grote meerkosten hiervoor.
Uitgangspunt voor de levensduurkosten is een levensduur van 100 jaar. De beheer en onderhoudskosten zijn
contant gemaakt uitgaande van deze 100 jaar.
Kosten VKA dijkversterking
De kosten voor het VKA dijkversterking zijn opgenomen in de onderstaande tabel 4.4. De tabel laat de
middenwaarde van de raming zien. De bedragen hebben een bandbreedte van plus of min 30%.
Tabel 4.4 Kosten VKA dijkversterking

Stadsdijken Zwolle

Investeringskosten realisatie
(€ mln)
53

2e versterking
2070
(€ mln)
40

Levensduur
kosten 100 jaar
(€ mln)
93

Projectkosten
contante waarde
(€ mln)
62

Mastenbroek Zwartewater

39

39

78

48

Keersluis Zwolle

1

Nvt

nvt

1

Deeltraject

Totaal

111

Zwartewaterkering
De kosten voor het VKA Zwartewaterkering zijn opgenomen in de onderstaande tabel 4.5. De tabel laat de
middenwaarde van de raming zien. De bedragen hebben een bandbreedte van plus of min 30%. In
ontwerpsessies zijn de uitgangspunten, het ontwerp en de risico’s van de ZWK vastgesteld als input voor de
SSK-raming.
Tabel 4.5 Kosten VKA Zwartewaterkering

VKA Zwartewaterkering (breedte 37 m,
locatie noord, inclusief gemaal)
Restopgave damwanden*
Compensatie opstuwing**

Investeringskosten realisatie
(€ mln)
107

Levensduur
kosten 100 jaar
(€ mln)
124

Projectkosten
contante waarde
(€ mln)
126

26

-

26

5

-

5

Totaal

157

* De restopgave damwanden betreft het vervangen van damwanden van Rijkswaterstaat aan beide zijden van
het Zwolle-IJsselkanaal. Deze damwanden moeten vanwege instabiliteit worden vervangen. Mogelijk kan ook
een versterking met een oeveroplossing worden ingezet. Dit resulteert in lagere kosten, ingeschat op € 17 mln.
Bij keuze voor de ZWK kan dit in de planuitwerking worden onderzocht.

4

SSK staat voor Standaard Systematiek Kostenramingen

5

KOSWAT staat voor KOSten voor versterken WATerkeringen
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** Het opstuwende effect bij sluiting van de ZWK leidt tot een nieuwe versterkingsopgave over een traject van
400 tot 800 meter. De investeringskosten hiervoor zijn ingeschat op € 4,8 mln op basis van het kental van € 8
mln per kilometer dijkversterking.
Vergelijking
In tabel 4.6 is een vergelijkend overzicht van de kosten van dijkversterking en Zwartewaterkering opgenomen.
De totale projectkosten (contante waarde) voor dijkversterking bedragen € 111 mln. Voor de ZWK liggen deze
kosten rond de € 157 mln.
Tabel 4.6 Vergelijking levensduurkosten dijkversterking en Zwartewaterkering (bandbreedte +/- 30%)

Kosten dijkversterking

Kosten ZWK

Stadsdijken Zwolle

Projectkosten
contante waarde (€ mln)
62

ZWK

Projectkosten
contante waarde (€ mln)
126

Mastenbroek Zwartewater

48

Restopgave damwanden

26

Keersluis

1

Compensatie opstuwing

5

TOTAAL dijkversterking

4.4.

111 TOTAAL Zwartewaterkering

157

Draagvlak

In verschillende gesprekken en bijeenkomsten met belanghebbenden in de omgeving en betrokken partijen zijn
meningen over beide alternatieven geïnventariseerd. Hieronder wordt eerst kort ingegaan op draagvlak bij
belanghebbenden in de omgeving en daarna op draagvlak bij direct betrokken partijen. De paragraaf sluit af
met een samenvattende tabel.
Draagvlak bij belanghebbenden in de omgeving
In de verkenning zijn diverse overleggen, werksessies en informatieavonden georganiseerd6. Op de
informatieavond op 8 december 2016 is de omgeving specifiek geïnformeerd over zowel het
voorkeursalternatief voor dijkversterking als over het kansrijke alternatief Zwartewaterkering. Op deze avond is
aan bezoekers gevraagd om aan te geven wat ze positief en negatief waarderen in beide alternatieven.
Daarnaast is aanvullend informatie verzameld in verschillende stakeholdergesprekken die in de loop van de
verkenning zijn gevoerd. Op basis hiervan is het draagvlak van verschillende betrokken partijen in beeld
gebracht:
• Omwonenden: de meningen van omwonenden zijn sterk verdeeld. Als bezwaren tegen een dijkversterking
wordt de overlast tijdens de uitvoering genoemd, de complexiteit in relatie tot kabels en leidingen en
impact op uitzicht (door verhoging) en landschap en cultuurhistorie genoemd. Als bezwaar tegen de ZWK
noemen omwonenden met name de grote lokale impact in het landschap en de mogelijke grote effecten
op Natura 2000. Daarnaast wordt het opstuwende effect benedenstrooms benoemd.
• Visserij / scheepvaart / roeiers: deze partijen hebben bezwaar tegen een Zwartewaterkering vanwege de
invloed op mogelijkheden voor recreatie en vrije doorvaart.
Het draagvlak bij belanghebbenden in de omgeving is verdeeld. Er is geen duidelijke voorkeur voor één van
beide alternatieven.
Draagvlak bij direct betrokken partijen
Bij diverse betrokken partijen en organisaties is het draagvlak in gesprekken in beeld gebracht:
• Bevoegd gezag (Gemeente Zwolle): gemeente Zwolle ziet in beide alternatieven zowel voor- als nadelen.
Grote voordelen voor de gemeente van de Zwartewaterkering zijn de beperkte overlast tijdens realisatie in

6

De wijze waarop de omgeving is betrokken is beschreven in het Verkenningenrapport.
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•
•

•

•

•
•

vergelijking met dijkversterking en de kansen die een Zwartewaterkering mogelijk biedt in relatie tot
toekomstige opgaven voor het regionale watersysteem en het watercasco. Voordeel van een
dijkversterking voor de gemeente is het kunnen realiseren van enkele meekoppelkansen.
Bevoegd gezag (Provincie Overijssel): de provincie heeft op dit moment geen grote bezwaren tegen één
van beide voorkeursalternatieven.
Beheerder primair watersysteem en vaarweg (Rijkswaterstaat): heeft een sterke voorkeur voor een
dijkversterking, met name vanwege de introductie van een extra schakel in het areaal, de hoge mate van
risicogestuurd beheer- en onderhoud en de bijbehorende systeemafhankelijkheid.
Beheerder regionaal watersysteem (Waterschap Drents Overijsselse Delta): het waterschap geeft de
voorkeur aan een dijkversterking. De belangrijkste reden is dat een Zwartewaterkering vraagt om zeer
intensief beheer en onderhoud en leidt tot afhankelijkheid van extra ‘knoppen/areaal’ in het
watersysteem.
Landschap Overijssel: ziet grote nadelen in een Zwartewaterkering doordat de dammen waarmee wordt
aangesloten op de primaire waterkering Natura2000-gebieden doorkruisen. Ook voor een dijkversterking
ziet Landschap Overijssel (kleinere) aandachtspunten.
Kabel- en leidingeigenaren: zijn groot voorstander van een Zwartewaterkering, omdat bij realisatie van een
dijkversterking een groot aantal (risicovolle) kabels en leidingen moet worden verlegd.
Bedrijven Voorst: zijn groot voorstander van een Zwartewaterkering, omdat hiermee de overlast van een
dijkversterking voorkomen wordt en de veiligheidssituatie voor buitendijks gelegen bedrijven verbetert.

Samenvattend
Tabel 4.7 geeft een overzicht van (de inschatting van) het draagvlak voor de twee alternatieven bij
verschillende partijen. Vanuit Rijkswaterstaat en de scheepvaart is er een sterke voorkeur voor dijkversterking.
Vanuit gemeente Zwolle, het waterschap en landschap Overijssel is er een lichte voorkeur voor dijkversterking.
Vanuit kabel en leiding eigenaren en vanuit het bedrijfsleven in Zwolle gaat de voorkeur uit naar een
Zwartewaterkering.
Tabel 4.7 Samenvatting beoordelingen thema draagvlak

Partijen
Bevoegd gezag (gemeente
Zwolle)
Bevoegd gezag (Provincie
Overijssel)
Vaarwegbeheerder
(Rijkswaterstaat)
Beheerder regionale
keringen (Waterschap)
Landschap Overijssel
Bewoners
Scheepvaart, visserij
Kabel en leiding eigenaren
Bedrijven Zwolle langs
Stadsdijken

Dijkversterking
Kansen voor meekoppelen
recreatieve functies

Zwartewaterkering

Geen bezwaren, mits goed ingepast

Geen bezwaren, mits goed ingepast

Kansen voor regionaal watersysteem

Aandachtspunten natuur
Zowel voor- als tegenstanders
Neutraal draagvlak
Veel verleggingen, risico’s

Toevoeging areaal en schakel in het
scheepvaartnetwerk
Intensief beheer en onderhoud,
systeemafhankelijkheid, kosten
Grotere impact op Natura 2000
Zowel voor- als tegenstanders
Overlast scheepvaart
Geen dijkversterking boven kabels en leidingen

Overlast tijdens uitvoering

Minder overlast, betere bescherming buitendijks

Geen bezwaren
Geen bezwaren
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4.5.

Onderbouwende informatie

De onderbouwende informatie met betrekking tot het trechteringsproces en de verschillende alternatieven is
opgenomen in de volgende documenten.
-

Kostenraming: Kostennota Stadsdijken Zwolle, RHDHV 2017
MER Stadsdijken Zwolle, Witteveen+Bos, 2017;
Notitie afweging VKA dijkversterking, Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2017;
Notitie afweging VKA Zwartewaterkering, Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2017;
Haalbaarheidsstudie systeemmaatregelen, HKV Lijn in water, PR3265.10, juni 2016.
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5.

Conclusie

In dit hoofdstuk is in paragraaf 5.1 een samenvatting opgenomen van de relevante beslisinformatie. In
paragraaf 5.2 is op basis daarvan de conclusie opgenomen met één integraal overzicht en een korte toelichting
daarop.

5.1.

Samenvatting informatie

Techniek
Voor de aanlegfase gelden voor de dijkversterking risico’s door het grote aantal te kruisen en/of verleggen
kabels en leidingen. De Zwartewaterkering kent in de gebruiksfase verschillende onzekerheden en risico’s op
gebied van beheer en onderhoud, hoogwaterveiligheid en toekomstbestendigheid. Met name vanwege de
toevoeging van areaal voor beheer en onderhoud en de onzekerheden in relatie tot klimaatontwikkeling en
scheepvaart is de ZWK negatief beoordeeld.
Aspecten
Uitvoerbaarheid
Beheer en onderhoud

Dijkversterking
Raakvlakrisico’s door verleggingen
kabels en leidingen
Voortzetting huidig beheer en
onderhoud

Hoogwaterveiligheid
Toekomstbestendigheid
Kansen

Voldoet aan de eisen
Grote ruimtelijke impact bij
uitbreiding
Lokale meekoppelkansen

Zwartewaterkering
Goed beheersbare uitvoeringsrisico’s
Toevoeging areaal met intensief beheer en onderhoud
+ op middellange termijn kleiner overstromingsrisico
- opstuwing bij sluiten ZWK op Vecht en Zwartewater
Complexiteit uitbreiding, onzekerheden in relatie tot
klimaatontwikkeling, nieuwe schakel voor scheepvaart
Mogelijk kansen voor bijdrage oplossing toekomstige
opgaven regionaal systeem

Impact op de omgeving
Een dijkversterking heeft meer effecten op het milieu dan een ZWK in met name de aanlegfase en daarnaast in
de eindsituatie voor landschap en cultuurhistorie en voor het woon-, werk- en leefmilieu. Een ZWK zorgt
grotendeels voor het uitblijven van effecten op het traject Mastenbroek - Zwartewater, die bij een
dijkversterking wel aan de orde zijn. Een ZWK leidt echter mogelijk wel tot significante effecten op beschermde
soorten, wat kan leiden tot een risico voor vergunbaarheid en tot de noodzaak om het ontwerp van de
dammen aan te passen.
Aspecten
Grondverzet en
duurzaamheid
Natuur
Landschap en cultuurhistorie
Verkeer en vervoer
Woon-, werk en leefmilieu
Opgave Ma-ZM

Dijkversterking
Relatief groot grondverzet en hogere CO2
uitstoot
Verschillende (sterk) negatieve effecten op
natuur
Meerdere negatieve effecten op landschap,
cultuurhistorie en archeologie
Negatieve effecten op bereikbaarheid en
verkeersveiligheid tijdens aanlegfase
Negatieve effecten op wonen, werken,
scheepvaart en recreatie
Diverse negatieve milieueffecten door
dijkversterking Ma - ZM

Zwartewaterkering
Kleiner grondverzet en lagere CO2 uitstoot
Meer sterk negatieve effecten op natuur en
risico voor vergunbaarheid
Enkele negatieve effecten op landschap en
cultuurhistorie
Geen effecten op bereikbaarheid
Negatief effect op scheepvaart
Geen effecten op het traject Ma - ZM

Kosten
Een Zwartewaterkering kent ongeveer 40% hogere levensduurkosten dan een dijkversterking. Het verschil
komt met name voort uit de grote kosten voor beheer en onderhoud voor een Zwartewaterkering.
Aspecten
Levensduurkosten

Dijkversterking
111 M€

Zwartewaterkering
157 M€
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Draagvlak
Voor een dijkversterking is er vanuit kabel en leidingeigenaren en bedrijven in Zwolle weerstand. Voor een
Zwartewaterkering geldt dat een aantal partijen duidelijk voorkeur heeft voor dit alternatief (kabel en leiding
eigenaren, bedrijven), maar dat ook een aantal partijen grote bezwaren heeft (gemeente Zwolle,
Rijkswaterstaat, landschap Overijssel, scheepvaartsector).
Partijen
Bevoegd gezag (gemeente
Zwolle)
Bevoegd gezag (Provincie
Overijssel)
Vaarwegbeheerder
(Rijkswaterstaat)
Beheerder regionale
keringen (Waterschap)
Landschap Overijssel
Bewoners
Scheepvaart, visserij
Kabel en leiding eigenaren
Bedrijven Zwolle langs
Stadsdijken

5.2.

Dijkversterking
Kansen voor meekoppelen
recreatieve functies

Zwartewaterkering

Geen bezwaren, mits goed ingepast

Geen bezwaren, mits goed ingepast

Kansen voor regionaal watersysteem

Aandachtspunten natuur
Zowel voor- als tegenstanders
Neutraal draagvlak
Veel verleggingen, risico’s

Toevoeging areaal en schakel in het
scheepvaartnetwerk
Intensief beheer en onderhoud,
systeemafhankelijkheid, kosten
Grotere impact op Natura 2000
Zowel voor- als tegenstanders
Overlast scheepvaart
Geen dijkversterking boven kabels en leidingen

Overlast tijdens uitvoering

Minder overlast, betere bescherming buitendijks

Geen bezwaren
Geen bezwaren

Conclusies

De informatie in deze notitie leidt tot de volgende conclusies :
- Techniek: op dit thema scoort de dijkversterking beter dan de Zwartewaterkering. Voor de dijkversterking
geldt een licht negatieve beoordeling op basis van risico’s in de aanlegfase. Voor de Zwartewaterkering
geldt een sterk negatieve beoordeling op basis van de toevoeging in het areaal voor beheer en onderhoud
en de onzekerheden in relatie tot klimaatontwikkeling en toevoeging van een schakel in het
scheepvaartnetwerk;
- Impact op de omgeving: dit thema is niet sterk onderscheidend tussen de alternatieven. Voor beide
alternatieven zijn er sterk negatieve effecten, maar is er geen sprake van no go’s . De dijkversterking leidt
tot meer negatieve effecten dan de Zwartewaterkering en heeft ook effecten op het traject Mastenbroek Zwartewater. De Zwartewaterkering leidt mogelijk tot significante effecten op beschermde soorten ;
- Kosten: dit thema is onderscheidend tussen de alternatieven. De levensduurkosten van de
Zwartewaterkering liggen ongeveer 40% hoger dan de levensduurkosten van de dijkversterking.
Deze conclusies zijn in onderstaande tabel gevisualiseerd:
Thema
Techniek
Impact op de
omgeving
Kosten

Dijkversterking
Uitvoeringsrisico’s K&L

Zwartewaterkering
Toevoeging areaal B&O, onzekerheden in relatie tot
klimaatontwikkeling, extra schakel scheepvaartnetwerk

Geen no go’s. Meerdere sterk negatieve
effecten

Geen no go’s. Sterk negatief effect op beschermde soorten,
mogelijk aanpassing ontwerp dammen noodzakelijk.

Levensduurkosten €111 mln

Levensduurkosten € 157 mln (+40% ten opzichte van
dijkversterking)

Voor de context en ondersteuning van de besluitvorming is ook het draagvlak in beeld gebracht. Dit laat zien
dat er voor beide alternatieven zowel voorstanders zijn als tegenstanders met grote weerstand.
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