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1. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft op 18 april 2017 een voorkeur uitgesproken voor een 

dijkversterking als voorkeursalternatief voor project Stadsdijken Zwolle. Deze voorkeur is tijdens 

bijeenkomsten op 8 en 9 mei teruggekoppeld aan diverse stakeholders. Op 8 mei aan stakeholders 

van het traject Holtenbroek en Westerveld (deeltraject 3, 4 en 5) en op 9 mei aan de bedrijven op 

bedrijventerrein Voorst (deeltraject 1 en 2). Bedrijven of stakeholders die niet aanwezig konden zijn op 

deze bijeenkomsten, zijn persoonlijk benaderd. Dit betreft onder andere C&I Holland en Leenman. 

Tijdens de bijeenkomsten op 8 en 9 mei en tijdens de individuele gesprekken of (indien er geen 

behoefte was aan gesprek) per mail is uitgebreid aandacht besteed aan de oplossing bij de 

stakeholder ter plaatse bij de oplossingsrichting ‘dijkversterking’. Zo is voorkomen dat de direct 

belanghebbenden onvoldoende besef hebben van de impact van een dijkversterking.    

Vanuit verschillende kanten kwam het geluid dat men zich onvoldoende voelde meegenomen in het 

proces. Er zijn in totaal vier brieven gestuurd n.a.v. de terugkoppeling van het DB-besluit: van 

ondernemersvereniging Voorst, VARO Energy, Van der Kamp BV en wijkorganisatie Holtenbroek NU 

(zie bijlage I). In alle brieven werd verzocht om een extra contactmoment. Zowel de brieven als de 

reactie van de portefeuillehouder op deze brieven is opgenomen in de bijlage. 

Naar aanleiding van de terugkoppeling van de uitkomsten van het overleg met de Bestuurlijke 

Begeleidingsgroep is op 13 augustus een brief binnen gekomen van de Bewonersgroep Dijkalternatief 

Zwolle. Deze brief is gericht aan het Algemeen Bestuur en bevat diverse argumenten om mee te 

nemen ter overweging in de definitieve besluitvorming. Middels een nazending op de AB stukken, zal 

het Dagelijks Bestuur richting en advies geven over de wijze waarop zij de overwegingen uit de brief 

een plek kunnen krijgen in de besluitvorming en de verdere uitwerking van het project.  

2. Acties

We hebben de reacties serieus genomen en de verzoeken tot extra contactmomenten gehonoreerd. 

Voor de bewoners van Holtenbroek is op 21 juni een extra bewonersbijeenkomst georganiseerd en de 

ondernemers van Voorst zijn op 28 juni in gesprek gegaan met bestuurders Hans de Jong en Ed 

Anker. Met VARO Energy heeft de technisch manager een extra overleg gehad om de 

veiligheidssituatie rondom het terrein nader te bespreken. Afgesproken is om specifiek voor de risico’s 

op dit raakvlak nauw samen te werken in de vervolgfase. Daarnaast is besloten om het adviesmoment 

van de BBG te verplaatsen van 29 juni naar 21 juli. 

Bijlage 2 bij agendapunt 3A: Besluit Voorkeursalternatief (VKA) HWBP Stadsdijken Zwolle  
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 26 september 2017
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2.1 Extra informatiebijeenkomst bewoners 
Bewoners van Holtenbroek (en Stadshagen) en alle grondeigenaren binnen 100 meter van de dijk zijn 

voor de extra bewonersbijeenkomst uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst is drieledig: 

1. bewoners volledig informeren over project Stadsdijken; 

2. reacties ophalen ten aanzien de voorkeur van WDODelta voor een dijkversterking; 

3. bewoners actief uitnodigen om mee te denken in de vervolgfase. 

 

In totaal waren er ongeveer 80 bewoners aanwezig. Er werden veel vragen gesteld tijdens de plenaire 

presentatie en aansluitend bij informatietafels. Bij de informatietafels zijn met name vragen gesteld 

over het ontwerp van de dijkversterking. Dit ontwerp werd op diverse panelen in kaart en simulatie 

(nieuwe situatie) gepresenteerd. Uit een spontane stemming op verzoek van de zaal bleek dat het 

draagvlak verdeeld is: 33% dijkversterking, 33% Zwartewaterkering en 33% geen voorkeur.  

 

In bijlage II vindt u een verslag van de bewonersbijeenkomst. 

 

2.2 Extra gesprek ondernemersvereniging Voorst en bestuurders 
In dit gesprek lichtte de ondernemersvereniging haar voorkeur voor een Zwartewaterkering toe en 

bracht ze de ligging van bedrijven in buitendijkse gebieden onder de aandacht. Er is afgesproken dat 

het waterschap inzichtelijk maakt wat de huidige situatie is voor de buitendijkse gebieden en wat de 

mogelijke winst van een Zwartewaterkering voor deze gebieden zou zijn. Ook zal gemeente in haar 

advies richting het waterschap een aanbeveling opnemen om gezamenlijk met de bedrijven te werken 

aan de klimaatbewustwording en samen de mogelijkheden voor klimaatadaptieve maatregelen op 

bedrijfsniveau te inventariseren.   

 

In bijlage III vindt u een verslag van het overleg. 

 

2.3 Extra informatiebrochure 
Eind juni hebben we een extra informatiebrochure laten verspreiden in delen van Holtenbroek, Aa-

landen en Stadshagen. Hierin hebben we de informatie van de bijeenkomst van 21 juni samengevat 

en bewoners uitgenodigd om in de vervolgfase mee te denken over het project Stadsdijken. De 

brochure is opgesteld in samenwerking met de redactie van de wijkkrant Holtenbroek.com.  

 

In bijlage IV vindt u de informatiebrochure. 

 

3. Inspraak 
 

Alle betrokkenen (bedrijven én bewoners) zijn uitgenodigd om de komende maanden hun stem te 

laten horen zodat het Algemeen Bestuur dit mee kan nemen in haar besluit. Dit kan per brief, e-mail, 

inspreektijd tijdens het AB overleg van 26 september en middels een reactieformulier dat op de 

bewonersbijeenkomst van 21 juni is verspreid. Inmiddels heeft één persoon aangegeven in te willen 

spreken tijdens het AB overleg. 

 

Inmiddels hebben 16 bewoners zich gemeld om als ‘Dijkdenker’ actief mee te denken tijdens de 

volgende fase van het project. 
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Bijlage I Ingekomen brieven over afweging voorkeursalternatief 
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Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Postbus 60 

8000 AB  ZWOLLE 

 

 

Zwolle, 11 mei 2017 

Betreft: dijkversterkingsprogramma bedrijventerrein Voorst 

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

 

Onlangs werden wij geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de voorkeursvarianten 

voor de aanpak van het dijkversterkingsprogramma op o.a het bedrijventerrein Voorst in Zwolle. 

Daarbij is een tweetal voorkeursvarianten nader onderzocht, te weten een voorkeursvariant om te 

komen tot een aantal dijkversterkingsmaatregelen op Voorst en een voorkeursvariant door middel van 

een systeemoplossing middels een waterkering met gemaal. Op basis van een aantal afwegingen komt 

u vooralsnog tot een eerste voorkeur voor de dijkversterkingsmaatregelen. 

 

Vanuit de Ondernemersvereniging Voorst hebben wij reeds in een brief op 15 december 2016 onze 

nadrukkelijke voorkeur uitgesproken voor de voorkeursvariant door middel van een waterkering in het 

Zwarte Water. Uw afweging om toch voor de dijkversterkingsmaatregelen te kiezen, vinden wij niet 

volledig. Middels deze brief willen wij u onze bezwaren hiertegen kenbaar maken.  

Langs een drietal aspecten hebt u de beide voorkeursvarianten afgewogen, namelijk techniek, impact 

op de omgeving en kosten. Daarbij zou de voorkeursvariant van de dijkversterkingsmaatregelen beter 

scoren dan de voorkeursvariant van de waterkering. Ook beoordeelt u het draagvlak voor beide 

varianten als gelijkwaardig. Vanuit de Ondernemersvereniging zijn wij van mening dat er geen 

evenwichtige afweging in deze aspecten heeft plaatsgevonden en de voorkeursvariant voor de 

waterkering beter scoort dan u hebt weergegeven en om die reden ook alsnog de voorkeur zou moeten 

krijgen. Hieronder geven wij u onze argumenten hiervoor aan. Op basis van deze argumenten vragen 

wij u de afweging rondom de beide voorkeursvarianten te heroverwegen. 

 

1. We hebben er ten principale grote moeite mee dat u in uw onderzoek en afweging van de varianten 

op geen enkele wijze rekening hebt gehouden met de aanwezige buitendijkse bedrijven (bijv. Stiho, 

Van der Kamp, IJzerleeuw, Katwolderhaven). Deze bedrijven worden in de voorkeursvariant van de 

dijkversterkingsmaatregelen op geen enkele wijze extra beschermd. Deze bedrijven zullen daardoor 

in de toekomst willens en wetens een groter risico gaan lopen op overstroming. In de 

voorkeursvariant van de waterkering worden deze bedrijven wel extra beschermd. In de 

afwegingsfactoren ' impact op de omgeving' en ' kosten' vinden wij dat dit zeker meegewogen moet 

worden en de (financiele) risico's ook inzichtelijk moeten worden gemaakt. Wij dringen er op aan 

dat ook voor de buitendijkse bedrijven een volwaardige bescherming tegen wateroverlast in de 

toekomst wordt geboden. De waterkering biedt hierin een systeemoplossing, wat bovendien ook 

nog positieve effecten heeft op het achterliggende gebied richting Stadshagen. 

2. U waardeert de overlast van de waterkeringvariant hoger dan de dijkversterkingsmaatregelen 

vanwege met name de scheepvaart die op het Zwarte Water plaatsvindt. Wij vinden de overlast 

hiervan echter relatief beperkt, omdat een afsluiting door de waterkering naar verwachting slechts 

eens per 3 tot 5 jaar zal moeten plaatsvinden en daarnaast alleen eventuele zeer incidentele 

belemmeringen voor de roeivereniging zouden kunnen optreden. Als de waterkering gesloten is 

blijven alle havens bovendien bereikbaar via het Zwolle IJsselkanaal. De 
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dijkversterkingsmaatregelen daarentegen zullen zowel bij de aanleg ervan als ook bij mogelijke 

hoge waterstanden voor overlast zorgen voor bedrijven: de aanleg zal in veel gevallen complex zijn 

en voor overlast zorgen bij de bedrijven die hier zijn gevestigd. Bij een mogelijk 

dijkversterkingsprogramma zal beslist de continuïteit in de bedrijfsvoering gegarandeerd moeten 

blijven. Daarnaast zullen bij de buitendijkse bedrijven zoals hierboven aangegeven serieuze 

problemen c.q (veiligheid)risico's ontstaan. Daarnaast zullen enkele bedrijven niet bereikbaar zijn 

als er door middel van beheersmaatregelen (zandzakken) wegen moeten worden afgesloten. De 

overlast van de dijkversterkingsmaatregelen wegen wij dan ook fors hoger dan een waterkering. 

3. De kostenafweging tussen beide voorkeursvarianten vinden wij niet evenwichtig en zou in onze 

beleving voor de waterkering met gemaal gunstiger moeten uitpakken. Wij realiseren ons dat het 

bouwen van een grote waterkering met gemaal een technisch complexe en kostbare operatie zal 

zijn. Maar bij de kostenafweging is ons inziens onvoldoende rekening gehouden met de complexe 

inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen in de huidige bedrijfsomgeving. Er is een groot risico 

op meerkosten als gevolg van de uitgestrekte en complexe aanpak, waarbij maatwerk en de 

medewerking van aangrenzende bedrijven noodzakelijk is. Daarbij zijn ook allerlei zaken nog niet 

uitgekristalliseerd en is het risico op een langere doorlooptijd van de benodigde 

dijkversterkingsmaatregelen dus zeer aanwezig. Als voorbeeld noemen wij de strenge 

(brand)veiligheidseisen die voor het bedrijf Varo van toepassing zijn, de effecten van eventuele 

extra waterdruk op aangrenzende bedrijfsgebouwen en het risico op planschade als gevolg van 

slechte bereikbaarheid van bedrijven. Uw aanname dat de dijkversterkingvariant circa 50 miljoen 

EUR goedkoper zou zijn dan de waterkeringvariant is volgens ons dan ook zeer discutabel. En 

daarbij laten we nog buiten beschouwing de financiële schade die er gelopen wordt als de 

buitendijkse bedrijven geen extra waterbeschermingsmaatregelen worden geboden. 

4. U schetst een gelijkwaardige beoordeling ten aanzien van het draagvlak voor beide 

voorkeursvarianten. Ons is niet duidelijk waarop dit is gebaseerd, aangezien vanuit het bedrijfsleven 

nadrukkelijk draagvlak bestaat voor de waterkeringvariant en zij hierin de belangrijkste 

partij/gebruiker in het betreffende gebied zijn. 

Op basis van bovenstaande argumenten geven wij u dringend in overweging om de 

voorkeursvarianten nogmaals tegen het licht te houden en de waterkeringvariant hierbij de definitieve 

voorkeur te geven, omdat deze variant naar onze overtuiging de meest duurzame en structurele 

oplossing zal bieden voor de bescherming van het gebied tegen wateroverlast in de toekomst. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid deze brief bij u 

mondeling te komen toelichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

 

 

 

Johan Nieuwland, 

Voorzitter Ondernemersvereniging Voorst 

www.vvovw.nl 

http://www.vvovw.nl/
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Uw brief over de dijkversterking bij bedrijventerrein Voorst 
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Op 11 mei ontving ik uw brief over de geplande dijkwerkzaamheden bij bedrijventerrein Voorst als onderdeel 
van het project Stadsdijken Zwolle. We hebben elkaar in de tussentijd al gesproken. Met deze brief geef ik 
namens het Dagelijks Bestuur van WDODelta een reactie.

We nemen de bezwaren voor een dijkversterking mee in de besluitvorming 
U geeft in uw brief een drietal argumenten die pleiten voor de herovervveging van een Zwarte Waterkering als 
voorkeursaltematief. Deze argumenten worden meegenomen in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep van het 
project Stadsdijken Zwolle. De bestuurders krijgen naast het advies 'dijkversterking' van WDODelta ook het 
tegengeluid hierop te horen. Op basis hiervan geven zij een gezamenlijk advies aan het Dagelijks Bestuur van 
WDODelta. Op 26 september van dit jaar neemt het Algemeen Bestuur van WDODelta een besluit over het 
voorkeursaltematief van Stadsdijken Zwolle. Ook zij ontvangen uw ingezonden brief ter ondersteuning bij hun 
besluitvorming.

Op 28 juni sprak ik met uw ondernemersvereniging 
Om de mening en belangen van de ondememers in Voorst goed in beeld hebben, spraken wethouder Ed Anker 
en ik op donderdag 28 juni met u en een delegatie van uw ondernemersvereniging. We gingen tijdens het 
gesprek verder in op de inhoud van de argumenten en lichtten meer toe over het besluitvormingsproces. Ik heb 
dit gesprek als waardevol ervaren en hoop dat dit ook voor u geldt.

De besluitvormingsprocedure is aangepast 
Eerder stond het overleg van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep gepland op 29 juni. Dit zou erg kort na het 
gesprek met de ondememersvereniging zijn. Er is daarom besloten om het overleg van de Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep te verplaatsen naar vrijdag 21 juli. Dit geeft de bestuurders meer tijd om een afweging te 
maken op basis van alle infonnatie. Het besluit van het Algemeen Bestuur vindt plaats op dinsdag 26 
september.

matt: llljïf¿ 
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Ik hoop u met deze brief en ons eerdere gesprek van 28 juni voldoende te hebben geïnformeerd. U ontvangt na 
het besluit van het Algemeen Bestuur een bericht over de uitkomst inclusief toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens het dagelijks bestuur van het  
Waterschap Drents Overijsselse Delta  
 
 
 
 
Ir. J.F. de Jong 
Lid dagelijks bestuur  
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Datum: 16 mei 2017  

Onderwerp: reactie project stadsdijken 

 

 

Geacht bestuur,    

 

Op 9 mei 2017 werden wij geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de 

voorkeursvarianten voor de aanpak van het dijkversterkingsprogramma. Daarbij is een tweetal 

voorkeursvarianten nader onderzocht, te weten een voorkeursvariant om te komen tot een aantal 

dijkversterkingsmaatregelen op Voorst en een voorkeursvariant door middel van een systeemoplossing 

middels een waterkering met gemaal. Op basis van een aantal afwegingen komt u vooralsnog tot een 

eerste voorkeur voor de dijkversterkingsmaatregelen.   

In aanvulling op de brief, d.d. 11 mei 2017 van de Ondernemingsvereniging Voorst, welke per e-mail 

aan u is verzonden op 12 mei 2017 willen we nog graag een reactie geven op de afweging en 

informatie over de specifieke situatie van VARO Energy Tankstorage B.V., Terminal Zwolle (verder VARO 

Zwolle). 

In de afwegingsnotitie VKA Dijkversterking, d.d. 4-4-2017 en kenmerk HWBP-ZW AFNO VKA DV 1.0, staan 

twee deelprojecten die (deels) over of langs het terrein van VARO Zwolle lopen. Hieronder willen we 

graag een reactie geven op de trajecten: 

- Deeltraject 2B (paragraaf 4.4): Er wordt aangegeven in het rapport dat er geen negatieve 

effecten op de functies zullen plaatsvinden bij de variant voor de buitendijkse aanpassingen. 

Tijdens de presentatie van 9 mei werd aangegeven dat ook bij het buitendijkse oplossing, het 

terrein van VARO Zwolle deels moet worden opgehoogd en dat hier nog een vervolggesprek voor 

wordt gepland. In het rapport wordt niet gesproken over aanpassingen op het terrein van VARO 

Zwolle en ook niet dat bij werkzaamheden op ons terrein een strikt veiligheidsregime moet worden 

gevolgd i.v.m. de aanwezige gevaarlijke stoffen. We gaan er dan ook vanuit dat alle 

werkzaamheden buiten ons terrein plaatsvinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen de 

werkzaamheden met de juiste veiligheidsmaatregelen uitgevoerd moeten worden, de 

vloeistofdichte parkeerplaats voor tankwagens weer volledig hersteld moeten worden en VARO  

kosteloos worden gesteld voor de aanpassingen; 

- Deeltraject 2C (paragraaf 4.5): Dit deel ligt in het verlengde van onze tankput met opslagtanks 

met brandbare vloeistoffen. In het rapport wordt kort gesproken over de risico’s en het feit dat de 

werkzaamheden in explosiegevaarlijke zone moeten worden uitgevoerd, maar zowel de 

inschatting op techniek als de kosten, zijn een zware onderschatting van de risico’s en technische 

complexiteit om dit te realiseren. Dit wordt ook nog onderstreept, omdat de daadwerkelijke 

uitvoering nog uitgedacht moet worden. Op dit moment wordt de kade voor een van onze 

andere terminals aangepast. Daarbij wordt een groter deel van de kade aangepast, maar de 

PER EMAIL 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

t.a.v. het bestuur 

Postbus 60 

8000 AB Zwolle 



technische complexiteit is veel minder groot omdal er geen ondergrondse leidingen oonwezig
zijn. De koslen von dot project zljn 5 keer hoger don de inscholting von de kosten zools gesteld in
jullie ropport. Verder is bij de voorbereiding en uilvoering von de oonpossing von de betreffende
kode gebleken dof de risico's op trillingen en grondver ^/okking grool zijn. De leidingen, tonkput
en tonks mogen niet verzokken, om grole incidenlen en/of lekkoges te voorkomen. Dit komi erg
nouw en belekenl dol de uitvoering von de werkzoomheden zeer nouwkeurig en voorof goed
doordocht uiigevoerd moelen worden. Niet olleen i.v.m. de explosiegevoorlijke zone, moor ook
om lekkoge von gevoorlljke sloffen door verzokkingen te voorkomen.
Doornoost heeft de uilvoering von de werkzoomheden ook grote operotionele impocl. Ons
bedrijf is volledig ofhonkelijk von de oonlevering von produclen per schip. Dogelijks worden er
schepen gelosl. Om u een idee le geven von de doorstroming von de produclen, het volgende:
zouden we de lonks niel b'rj kunnen vullen per schip en we olle tonks voorof volledig vullen, zijn

deze binnen een week leeg en kunnen we onze klonien níel meer von product voozien.
De ondergrondse leidingen z'rjn nodig om hel producl von het schip noor de tonks te verplootsen
en zijn dus cruciool voor de operotionele mogelijkheden en bestoonsrechl von de ferminol. Hier

wordt in het ropport niel over gesproken en bij de score lijkt hier geen rekening mee gehouden le
zijn. De impocl op de omgeving wordl neufrool gescoord. Dil geldt mogel'rjk wel no ofloop von
olle werkzoomheden, moor zeer zeker niet t'rjdens de uilvoering von de werkzoomheden. B'rj een
mogelljk d'rjkversterkingsprogrommo zol beslist de continu'iïeit in de bedrljfsvoering gegorondeerd
moeten blijven.

Longs een drietol ospeclen hebt u de voorkeursvorionten ofgewogen, nomelijk techniek, impoct op de
omgeving en kosten. Bovenstoonde illustreerT dol de score, in ieder gevol voor deeltroject 2C von de
dijkversterking niet goed is uitgevoerd. Voor een goede ofweging tussen de vorionten von
d'rjkversterkingsmoolregelen en de wolerkering, is hel belongrijk dol de scores conect z'rjn. Er is ons
inziens onvoldoende rekening gehouden met de complexe impossing von de
dijkverslerkingsmoolregelen en deze is onvoldoende uitgekristolliseerd. No oonpossing zou hel goed
kunnen zijn doI de voorkeursvorionl von de dijkverslerkingsmoolregelen in totolileit slechler scoren don
de voorkeursvoriont vqn de woterkering.

Hierbij het dringende odvies de voorkeursvorionlen nogmools legen het licht le houden en de
woterkeringvoriont hierbij de definitieve voorkeur le geven, omdot deze voriont noor onze overluiging
de meesl duurzome en strucîurele oplossing zol bieden voor de bescherming von hel gebied legen
woleroverlost in de toekomst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende le hebben geìhformeerd en zljn groog bereid deze brief b'rj u

le komen loelichien.

Terminol Monoger Benelux
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t 9 JUL 2017 
datum ons kenmerk Z/17/011125 24375 behandeld door 

Uw brief over de realisatie van project Stadsdijken Zwolle *man 

Geachte heer Ullrich,

Drents 
üuerrjsselse 
Delta 

Dokter van Deenweg 186 
Postbus 60 
8000 AB Zwolle 

wdodelta.nl 
Nederlandse Waterschapsbank Den Haag 

IBAN NL66NWAB0636756882 
BIC NWABNLZG 
6420 8338 

Hanna de Weerd 
hannadeweerd@wdode|ta.nl 

Op 17 mei ontving ik uw brief over de geplande dijkwerkzaamheden bij bedrijventerrein Voorst als onderdeel 
van het project Stadsdijken Zwolle. ln de tussentijd heb ik al gesproken met een van uw medewerkers. Met 
deze brief geef ik namens het Dagelijks Bestuur van WDODelta een reactie.

We nemen de bezwaren voor een dijkversterking mee in de besluitvorming 
ln uw brief sluit u zich aan bij de argumenten van Ondememersvereniging Voorst die pleiten voor de 
herovenrveging van een Zwartewaterkering als voorkeursaltematief. Deze argumenten worden meegenomen in 
de Bestuurlijke Begeleidingsgroep van het project Stadsdijken Zwolle. De bestuurders krijgen naast het advies 
'dijkversterking' van WDODelta ook het tegengeluid hierop te horen. Op basis hiervan geven zij een 
gezamenlijk advies aan het Dagelijks Bestuur van WDODelta. Eind september neemt het Algemeen Bestuur 
van WDODe|ta een besluit over het voorkeursaltematief van Stadsdijken Zwolle.

We doen nader onderzoek naar de risico's rondom het terrein van VARO Energy 
ln uw brief attendeert u ons ook op de veiligheidsrisico's die gepaard gaan met de realisatie van een 
dijkversterking bij uw terrein aan de Katwoldenueg 10. Hierover heeft Philippe Schoonen, onze technisch 
manager van project Stadsdijken, al nader contact gehad met Saskia Kamphuis. We nemen de punten uit uw 
brief zeer serieus en borgen het minimaliseren van het veiligheidsrisico tijdens de verdere uitwerking van het 
plan. De eerste stap hiervoor is om de detaillering van het plan rondom het VARO-terrein te vervroegen en 
deze de komende samen met u uit te werken.

Op 28 juni sprak ik de Ondernemersvereniging Voorst 
Om de mening en belangen van de ondernemers in Voorst goed in beeld hebben, spraken wethouder Ed Anker 
en ik op donderdag 28 juni met een delegatie van de ondememersvereniging Voorst. Zij hebben mij een brief 
gestuurd met dezelfde strekking als die van We gingen tijdens het gesprek verder in op de inhoud van de 
argumenten en lichtten meer toe over het besluitvormingsproces. lk heb dit gesprek als waardevol ervaren.

De besluitvormingsprocedure is aangepast 
Eerder stond het overleg van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep gepland op 29 juni. Dit zou erg kort na mijn 
gesprek met de ondememersvereniging zijn. Er is daarom besloten om het overleg van de Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep te verplaatsen naar vrijdag 21 juli. Dit geeft de bestuurders meer tijd om een afweging te 
maken op basis van alle infonnatie. Het besluit van het Algemeen Bestuur vindt plaats op dinsdag 26 
september.
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Ik hoop u met deze brief op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouw erop dat de verdere 
afstemming tussen VARO Energy en WDODelta goed verloopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens het dagelijks bestuur van het  
Waterschap Drents Overijsselse Delta  
 
 
 
Ir. J.F. de Jong 
Lid dagelijks bestuur  
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Uw brief over de dijkversterking bij bedrijventerrein Voorst 
Hanna de Weerd 
Hannadeweerd@wdodelta.nl 

behandeld door 
e-mail 

Geachte heer Neppelenbroek,

Op 30 mei ontving ik uw brief over de geplande dijkwerkzaamheden bij bedrijventerrein Voorst als onderdeel 
van het project Stadsdijken Zwolle. We hebben elkaar in de tussentijd al gesproken. Met deze brief geef ik 
namens het Dagelijks Bestuur van WDODe|ta een reactie.

We nemen de bezwaren voor een díjkversterking mee in de besluitvorming 
U geeft in uw brief een drietal argumenten die pleiten voor de herovervveging van een Zwarte Waterkering als 
voorkeursaltematief. Deze argumenten worden meegenomen in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep van het 
project Stadsdijken Zwolle. De bestuurders krijgen naast het advies 'dijkversterking' van WDODelta ook het 
tegengeluid hierop te horen. Op basis hiervan geven zij een gezamenlijk advies aan het Dagelijks Bestuur van 
WDODe|ta. Op 26 september van dit jaar neemt het Algemeen Bestuur van WDODe|ta een besluit over het 
voorkeursaltematief van Stadsdijken Zwolle. Ook zij ontvangen uw ingezonden brief ter ondersteuning bij hun 
besluitvorming.

Op 28 juni sprak ik de Ondememersvereniging Voorst 
Om de mening en belangen van de ondememers in Voorst goed in beeld hebben, spraken wethouder Ed Anker 
en ik op donderdag 28 juni met een delegatie van uw ondernemersvereniging. U was zelf ook bij dit gesprek 
aanwezig. We gingen hier verder in op de inhoud van de argumenten en lichtten meer toe over het 
besluitvorrningsproces. Ik heb dit gesprek als waardevol ervaren en hoop dat dit ook voor u geldt.

De besluitvormingsprocedure is aangepast 
Eerder stond het overleg van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep gepland op 29 juni. Dit zou erg kort na het 
gesprek met de ondememersvereniging zijn. Er is daarom besloten om het overleg van de Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep te verplaatsen naar vrijdag 21 juli. Dit geeft de bestuurders meertijd om een afweging te 
maken op basis van alle informatie. Het besluit van het Algemeen Bestuur vindt plaats op dinsdag 26 
september.

lk hoop u met deze brief en ons eerdere gesprek van 28 juni voldoende te hebben geïnformeerd. U ontvangt na 
het besluit van het Algemeen Bestuur een bericht over de uitkomst inclusief toelichting.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Lid dagelijks bestuur M 

al 

Nederlandse Waterschapsbank Den Haag 



 

 

Dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Postbus 60 
8000 AB  Zwolle 
 
 
CC:  Algemeen bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta 

College van burgemeester en wethouders gemeente Zwolle 
Wim van Hattum, Wijkmanager Zwolle Noord gemeente Zwolle 

 
 
Zwolle, 11 mei 2017 
 
 
Betreft: dijkverbetering Zwarte Water 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Maandag 8 mei jl. heeft het waterschap in kleine groep bekend gemaakt dat zij op 19 mei de bestuurlijke 
partners gaat adviseren om de dijken langs het Zwarte Water te verhogen en niet te kiezen voor het 
alternatief van een keersluis bij Westerveld. 
 
Wij zijn als wijkorganisatie verrast door de snelheid van deze gang van zaken en bezorgd over de geringe 
toegankelijkheid voor en beperkte publiciteit aan bewoners rondom de besluitvorming. 
Ook bereikt ons vanuit bewoners de vraag wat de argumenten zijn voor de keuze voor de dijkverhoging en 
niet voor de waterkering en willen bewoners daarover graag met het waterschap in gesprek. 
 
We dringen er bij u op aan om – voorafgaand aan het bestuurlijk advies - de wijkbewoners (alsnog) 
nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming, ze bijvoorbeeld door middel van een huis-aan-huisbrief 
hiervoor uit te nodigen en breed te informeren.  
 
Dit geldt ook voor bewoners van de wijken Stadshagen en Aa-landen. Immers, als er geen waterkering 
komt dan worden op termijn ook de dijken aan de kant van Stadshagen verhoogd. De dijktrajecten aan 
deze kant van het Zwarte Water bij Westerveld, Brinkhoekweg en Noorderkolk behoren tot de wijk Aa-
landen. Voor zover wij weten zijn de bewoners van beide wijken niet betrokken geweest bij de 
planvorming en niet op de hoogte van de consequenties van een dijkverhoging. 
 
We beseffen dat deze tussenstap tijd neemt. Het belang hiervan weegt voor ons echter dermate zwaar 
dat dit volgens ons uitstel van de bestuurlijke advisering rechtvaardigt. 
 
Graag zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Anita Wink, voorzitter 
Melisse van Diemen de Jel, secretaris 
Joep Roozen, Penningmeester 
 
Wijkorganisatie Holtenbroek NU (HNU) 
Bachlaan 20 
8031 HL  Zwolle 
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Uw brief over de realisatie van project Stadsdijken Zwolle 
behandeld door 

e~mall 

Geachte mevrouw Wink,

Dokter van Deenweg 186 
Postbus 60 
8000 AB Zwolle 

wdode|ta.nl 

Nederlandse Waterschapsbank Den Haag 

IBAN NL66NWAB063675l3882 
BIC NWABNLZG 

6420 8338 

Hanna de Weerd 
hannadeweerd@wdode|ta.nl 

Op 11 mei ontving ik uw brief over de geplande dijkwerkzaamheden ter hoogte van Holtenbroek als 
onderdeel van het project Stadsdijken Zwolle. Er is in de tussentijd veelvuldig contact geweest tussen uw 
organisatie en ambtenaren van WDODelta. Met deze brief geef ik namens het Dagelijks Bestuur van 
WDODelta een reactie.

U verzoekt om een extra informatiemoment 
ln uw brief geeft u aan verrast te zijn over de snelheid van de besluitvorming. Daarbij laat u weten dat de 
afweging om voor een dijkversterking te kiezen (en niet voor een kering in het Zwartewater) voor veel bewoners 
onduidelijk is. WDODelta vindt het belangrijk dat omwonenden goed op de hoogte zijn. We geven dan ook 
gehoor aan uw verzoek voor een extra infom1atiemoment.

We organiseerden een extra informatiebijeenkomst voor bewoners 
Op 21 juni organiseerden we een extra infonnatiebijeenkomst om het proces toe te lichten, vragen te 
beantwoorden en met bewoners in gesprek te gaan. De bijeenkomst vond plaats in Wijkcentrum Holtenbroek.
We hebben betrokkenen uitgenodigd per post, via een huis-aan-huis ¿yer en met advertenties in (lokale) media.
Ook betrokkenen van de westoever van het Zwarte Water (langs het dijktracé van het toekomstige project 
Mastenbroek Zwarte Water) werden uitgenodigd voor de bijeenkomst. lk was hier zelf ook aanwezig.

We halen actief reacties op uit de wijk 
Kort na de bijeenkomst van 21 juni hebben we een publieksfolder verspreid in een groot deel van de wijken 
Holtenbroek en Aalanden. Het doel is om bewoners te informeren, maar ook om actief reacties op te halen.
Deze reacties kunnen worden meegenomen tijdens de besluitvorming. Ook nodigen we mensen uit om hun 
reactie kort toe lichten tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur op dinsdag 26 september.

Het besluitvormingsproces is aangepast 
De volgende stap in de besluitvorming is het advies van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep. Deze bestaat uit 
bestuurders van WDODelta, gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Zij geven een 
gezamenlijk advies over het voorkeursaltematief van Stadsdijken Zwolle aan het Dagelijks Bestuur van 
WDODelta. Eerder stond hun overleg gepland op 29 juni. Er is besloten om dit naar vrijdag 21 juli te 
verplaatsen. Dit geeft de bestuurders meer tijd om een goede afweging te maken op basis van alle informatie 
en input van belanghebbenden.

vMlíf,tllp›
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Als de Bestuurlijke Begeleidingsgroep op 21 juli een gezamenlijk advies heeft uitgebracht, neemt het Algemeen 
Bestuur van WDODelta op 26 september van dit jaar een besluit over het voorkeursalternatief van Stadsdijken 
Zwolle.   
 
Ik hoop u met deze brief op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens het dagelijks bestuur van het  
Waterschap Drents Overijsselse Delta  
 
 
 
 
Ir. J.F. de Jong 
Lid dagelijks bestuur 



Dagelijks Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Postbus 60 
8000 AB Zwolle 

Zwolle, 13 augustus 2017 

Betreft: dijkverhoging Stadsdijken Zwolle 

Geachte burgemeester en wethouders,

Als bijlage treft u een kopie aan van de brief die bewoners uit Holtenbroek aan het waterschap 
Drents Overijsselse Delta hebben gestuurd. Daarin verzoeken wij het Waterschap alsnog het 
alternatief van een waterkering te overwegen. Omdat het dagelijks bestuur betrokken is bij het 
voorstel voor dijkverhoging, brengen wij ook u graag op de hoogte van ons standpunt.

Vriendelijke groet,

Melisse van Diemen de Jel 
Namens 'Bewonersgroep Dijkalternatief Zwolle'
Von Weberhof 2 
8031 PR Zwolle 



Algemeen bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Postbus 60 
8000 AB Zwolle 

CC: Dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta 
College van burgemeester en wethouders gemeente Zwolle 
Wim van Hattum, Wijkmanager Zwolle Noord gemeente Zwolle 
Rijkswaterstaat Oost-NL 
Provincie Overijssel 

Zwolle, 13 augustus 2017 

Betreft: dijkverhoging Stadsdijken Zwolle 

Geachte heer, mevrouw,

Door verschillende oorzaken zijn wij er niet aan toegekomen om eerder onze argumenten voor de 
aanleg van een waterkering met u te delen. Wij hopen echter dat u alsnog ons pleidooi voor een 
waterkering serieus in overweging wilt nemen.

Waarom geen dijkverhoging?
De dijk langs het Zwarte Water bij Holtenbroek bestaat al een paar honderd jaar en is van 

cultuurhistorische waarde. Een dijkverhoging zal de sfeer en het karakter van de huidige dijk 

ingrijpend veranderen.

Voor de huidige bewoners is de dijk belangrijk als dagelijks uitloop- en recreatiegebied. Doordat de 
dijk smal is, wordt er door omwonenden en gebruikers (vooral voetgangers) veel -maar rustig-

recreatief gebruik gemaakt van de dijk en de uiterwaarden. Bij het verhogen en verbreden van de 

dijken zal het gebruik ervan gaan veranderen en zullen er meer fietsers, brommers en zelfs auto's 
kunnen gaan rijden. Dit ten koste van de recreatieve waarde voor de omwonenden van de dijken.

Als de dijken worden verhoogd, zal dit met grote machines gebeuren en zullen de taluds van de dijk 

strak vormgegeven worden. Ook hierdoor gaat een belangrijk aspect van de sfeer van de 
eeuwenoude dijk verloren. Hoe dit uitpakt is goed te zien bij de nieuwe dijk langs de 
Vreugderijkerwaard. De strakke vorm vraagt veel aandacht, zelfs al is die begroeid met wilde planten 

Over 40 50 jaar moeten er hoogstwaarschijnlijk opnieuw maatregelen worden genomen om de 
stad te beschermen tegen het hoge water. Dan zal er wederom een keuze gemaakt moeten worden 
tussen een waterkering en dijkverhoging. Als dan alsnog voor een waterkering wordt gekozen zou 
het meer dan jammer -en geldverspilling- zijn dat de dijken nu al zijn aangepast.
Wordt over 40 50 jaar echter opnieuw gekozen voor het verhogen van de dijken dan is het 
uiteindelijke resultaat dat er zeer weinig of niets overblijft van de huidige uiterwaarden. Met name 

bij de wíjkboerderij De Klooienberg zou dat erg te betreuren zijn. Hier wordt -ook door 

Rijkswaterstaat- veel geïnvesteerd in het aantrekkelijk en toegankelijk maken van de uiterwaarden 
voor de wijkbewoners. Bovendien zullen verderop langs de dijk dan nog meer natuurgebiedjes 

verloren gaan en zal Holtenbroek vervolgens achter een hoge dijk komen te liggen en het contact 

met het Zwarte Water en de uiterwaarden kwijt raken. Hoewel veel van ons er dan niet meer zullen 
zijn, vinden wij dit scenario onacceptabel!



Een ander aspect is het uitzicht van de woningen langs de Klooienberglaan op het Zwarte Water.

Door de verhoging van de dijken zal dit uitzicht voor veel bewoners geheel of gedeeltelijk 
verdwijnen. Zo is het Mens- en Milieuvriendelijke Woonproject De Nooten gebouwd met het idee 

dat je kunt wonen op de eerste verdieping zodat je uitzicht hebt over het water. Mensen hebben hun 

woning om die reden gekocht. Ook het hekwerk langs het gezamenlijke dakterras dat in eerste 

instantie dicht was, is met de nodige kosten aangepast en heeft een open reling gekregen zodat 

bewoners het toegezegde uitzicht op het water zouden behouden. Voor veel bewoners zal een 

verhoogde dijk dan ook het woongenot verminderen en de woning in waarde doen dalen.

Op de dijk staan waardevolle bomen: een populier uit 1920 (de op na oudste populier van 

Nederland) en eiken die zijn geplant in 1930. Deze bomen worden gekoesterd door de wijkbewoners 

maar moeten verdwijnen voor de dijkverhoging. De waarde van deze bomen is niet in geld uit te 

drukken maar daarom niet minder waardevol. De bomen zijn zeer karakteristiek voor het aanzicht 
van dit stukje Holtenbroek.

Een ander voordeel van een waterkering ten opzichte van een dijkverhoging is in onze ogen dat bij 

de aanleg van een waterkering slechts een betrekkelijk klein gebied wordt aangetast ten opzichte van 

een groot stuk landschap langs het Zwarte Water bij een dijkverhoging.

Scheepvaart 
Wij verbazen ons erg over de door het waterschap genoemde nadelige argumenten voor de 
scheepvaart. De hinder voor recreatieve scheepvaart bij de plaatsing van een waterkering vinden wij 
niet opwegen tegen de aantasting van het landschap langs het Zwarte Water en de directe 
woonomgeving van de buurtbewoners (met daarbij in het achterhoofd nogmaals een mogelijke 
dijkverhoging over 40/50 jaar). Het lijkt ons dat bij de vernauwing door de waterkering de roeiers en 
recreatievaart een beetje moeten uitkijken net als bij bruggen.

Bij sluiting van de waterkering x in de drie tot vijf jaar) kan de beroepsvaart omvaren via Zwartsluis 
uur extra vaartijd). Het geschatte aantal genoemde schepen voor nu en in de toekomst is 1000 

4000 per jaar. Het verschil tussen beide aantallen is aanmerkelijk. Als we echter uitgaan van het 
maximale aantal dan betekent dit dat er gemiddeld zo'n tien schepen per dag de waterkering zouden 
passeren. ln het geval dat de waterkering gedurende drie dagen zou sluiten, zou dat tot gevolg 
hebben dat eens in de drie tot vijfjaar zo'n dertig schepen moeten omvaren. Dit lijkt ons niet op te 
wegen tegen het woongenot en het dagelijks gebruik van de dijk door wijkbewoners en passanten.
Wij ervaren de dij|<verhoging als landschapsvervuiling terwijl een andere mooiere oplossing mogelijk 
is.

Ook lijkt ons een 37 meter brede waterkering meer dan voldoende. Binnenvaartschepen zijn zelden 

breder dan 13 meter (en dit is al erg breed). Het grootste containerschip is 17,3 m breed. Bovendien 

is de sluis in het Meppelerdiep ook niet breder dan 37 meter. De Spooldersluis in het Zwolle-
llsselkanaal is 14 meter breed.

Voordelen waterkering 
Zoals ook door het waterschap gemeld, is de kans aanwezig dat over vier vijfjaar de voordelen voor 

Zwolle groter blijken te zijn bij een waterkering dan bij een dijkverhoging. Uiteindelijk levert een 

waterkering op termijn een kostenbesparing op omdat zeer waarschijnlijk over een aantal jaren ook 
de dijken in de binnenstad verhoogd moeten worden. Bij de aanleg van een waterkering pompt het 
gemaal het water uit de weteringen weg en is een verhoging van de dijken in de binnenstad niet 

meer nodig. Binnen een paar jaar kan duidelijk zijn of een waterbekken/-opvang kan worden 



aangelegd in Zwolle Zuid. Als dit mogelijk blijkt dan is een dijkverhoging voorlopig niet nodig en zou 

een waterkering op de lange termijn een betere oplossing zijn.

Veiligheid 
De veiligheid van de stad staat ook bij ons voorop. Als dit echter te realiseren is door middel van een 

waterkering dan heeft dat zeker onze voorkeur. Op veel locaties in Nederland zorgen waterkeringen 
immers voor 'droge voeten'. Behalve de meerkosten zien wij dan ook vooral voordelen voor deze 
oplossing.

Mogelijke alternatieven 
Wij zijn graag bereid om gezamenlijk te zoeken naar budget voor de meerkosten voor een 
waterkering. Mocht een waterkering beslist niet tot de mogelijkheden behoren dan willen wij graag 

met u de mogelijkheid onderzoeken voor de aanleg van een flexibele dijk vanaf oprit naar de dijk bij 

De Klooienberg tot de bult/oprit bij het stookhuis van Cogas 300 meter) zoals dit ook in 
Spakenburg is gebeurd. Een andere mogelijkheid die wij graag zouden onderzoeken, is het verbreden 
van de uiterwaarden van het Zwarte Water ten noorden van Zwolle en de Vecht richting de Duitse 

grens. Als grotere uiterwaarden hier voor meer waterberging kunnen zorgen, is uitstel van een 
beslissing voor dijkverhoging van de stadsdijken Zwolle wellicht mogelijk.

Conclusie 
Mede gelet op de stemming tijdens de laatste bijeenkomst in het wijkcentrum Holtenbroek zijn wij 
ervan overtuigd dat we namens een groot aantal bewoners in de wijk spreken als wij u nadrukkelijk 
vragen het alternatief van een waterkering nogmaals in overweging te nemen.

Niet alleen als wijkbewoners maar ook als bewoners van de gemeente Zwolle maken wij ons ernstig 
zorgen over het voornemen de staddijken te verhogen. Wij denken dat de gemeente Zwolle spijt gaat 
krijgen van de beslissing om het huidige karakter van de dijken aan te tasten, zoals de stad achteraf 
ook betreurt dat het gouverneurshuis in de binnenstad van Zwolle is gesloopt.

Vriendelijke groet,

Melisse van Diemen de Jel 
Namens 'Bewonersgroep Dijkalternatief Zwolle'
Von Weberhof 2 
8031 PR Zwolle 



 

 

Bijlage II Verslag bewonersbijeenkomst 21 juni 
 
 
Datum: 21 juni 2017 
Locatie: Wijkcentrum Holtenbroek (Bachlaan 20) 
Tijd: 19:00 – 21:30   
 
Aanleiding bewonersbijeenkomst 
 
Waterschap Drents Overijsselse Delta beheert 242 kilometer dijken, waarvan een deel in en om 
Zwolle ligt. De dijken aan de Zuidkant van Zwolle beschermen tegen hoogwater uit de IJssel en de 
dijken aan de Noordkant liggen langs de Vecht. Ook dwars door de stad, langs het Zwolle 
IJsselkanaal en het Zwarte Water, liggen dijken; de Stadsdijken. Van de 9 kilometer voldoet 7,5 
kilometer niet aan de nieuwe veiligheidsnorm. De dijk is om verschillende plaatsen te laag, niet stabiel 
genoeg of er stroomt water onder de dijk door.  
 
Het waterschap is in 2015 gestart met onderzoek naar verschillende mogelijkheden om te Stadsdijken 
van Zwolle weer op het gewenste veiligheidsniveau te brengen. Deze ‘verkenningsfase’ wordt in het 
najaar van 2017 afgerond. Alle mogelijke oplossingen zijn gereduceerd tot twee 
voorkeursalternatieven: een dijkversterking en een kering in het Zwartewater.  
 
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft een voorkeur uitgesproken voor een dijkversterking. 
Op basis hiervan is het gesprek aangegaan met de bestuurlijke partners (gemeente Zwolle, provincie 
Overijssel en Rijkswaterstaat). Deze bestuurlijke partners moeten uiteindelijk een gezamenlijk advies 
geven. Op 26 september neemt het Algemeen Bestuur van het waterschap een besluit over het 
voorkeursalternatief. 
 
In aanloop naar de besluitvorming over het voorkeursalternatief van project Stadsdijken Zwolle werd 
duidelijk dat ondernemers van bedrijventerrein Voorst en een groep bewoners uit Holtenbroek zich 
onvoldoende voelen meegenomen in het proces. Ze riepen op tot een extra contactmoment. Voor de 
ondernemers is op 28 juni een gesprek met bestuurders van het waterschap en de gemeente 
gepland. Voor de bewoners van Holtenbroek (en Stadshagen) is op 21 juni een extra 
bewonersbijeenkomst georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst is drieledig: 
 

1. bewoners volledig informeren over project Stadsdijken; 
2. reacties ophalen ten aanzien de voorkeur van WDODelta voor een dijkversterking; 
3. bewoners actief uitnodigen om mee te denken in de vervolgfase. 

 
Verspreiding uitnodigingen 
 
Voor de bewonersbijeenkomst zijn uitnodigingen gestuurd naar grondeigenaren binnen 100 meter van 
de dijk van het gehele traject. In de wijk Holtenbroek (ten westen van de Mozartlaan en 
Beethovenlaan) is de uitnodiging huis-aan-huis verspreid. De keuze voor het voorkeursalternatief van 
Stadsdijken Zwolle is ook van invloed op een toekomstige opgave aan de overzijde van het 
Zwartewater. Daarom zijn ook hier de grondeigenaren binnen 100 meter van de dijk uitgenodigd. In 
een deel van Stadshagen en Frankenhuis zijn huis-aan-huis uitnodigingen verspreid. In de Stentor, 
Peperbus en op www.holtenboek.com zijn advertenties geplaatst voor de bijeenkomst. 
 
Verslag bewonersbijeenkomst 
 
Er zijn ca. 80 bewoners aanwezig, plus lokale media en toehoorders van de gemeente, provincie en 
Landschap Overijssel. Tijdens een kort welkomstwoord legt Dagelijks Bestuurslid Hans de Jong uit 
wat de aanleiding en het doel van de bijeenkomst is. Vervolgens geeft hij het woord aan  dhr. Zoon, 
die als onafhankelijk dagvoorzitter de avond faciliteert.  
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De bijeenkomst wordt inhoudelijk gestart met een presentatie van Philippe Schoonen (technisch 
manager) en Hanna de Weerd (omgevingsmanager) van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. 
Philippe legt uit waarom het belangrijk is om iets te gaan doen aan de Stadsdijken van Zwolle. Ook 
presenteert hij de twee oplossingsrichtingen die het waterschap de afgelopen jaren heeft onderzocht; 
het aanpassen van de dijken of het verlagen van de waterstand door de aanleg  van een kering in het 
Zwartewater.   
 
Hanna legt vervolgens uit op welke manier het waterschap een afweging maakt tussen de twee 
oplossingsrichtingen. De voor- en nadelen van de beide oplossingen worden besproken. Uiteindelijk 
heeft een dijkversterking om drie redenen de voorkeur van het waterschap: 
 

1. Er is dan geen versmalling (voor scheepvaart) op het Zwarte Water 
2. Het waterschap hoeft geen extra technisch ‘object’ te beheren 
3. Een dijkversterking is ongeveer €45 miljoen goedkoper 

 
Tot slot geeft Hanna een toelichting op het gebiedsproces dat is doorlopen en de verdere 
besluitvorming van het project. Er is geprobeerd alle belanghebbenden zo goed mogelijk te betrekken 
en te informeren. Iedereen is welkom geweest om actief mee te denken. Geconstateerd wordt dat dit 
niet door iedereen zo ervaren is. Hanna nodigt de mensen die een reactie willen geven op de 
uitgesproken voorkeur van het waterschap uit om dit te doen. Dit kan op verschillende manieren: 

1. Tijdens deze informatiebijeenkomst in plenaire discussie 
2. Invullen van reactieformulier tijdens de informatiebijeenkomst 
3. Sturen van een reactie per brief of mail voor 10 september 
4. Inspreken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 september.   

 
Alle ontvangen reacties worden gebundeld aangeboden aan het AB voorafgaand aan de vergadering 
van 26 september. Het AB is op die wijze in de gelegenheid het draagvlak onder de betrokkenen mee 
te nemen in de definitieve besluitvorming rondom de te kiezen oplossing. 
 
Tijdens en na afloop van de presentatie worden verschillende vragen gesteld. Hieronder zijn de 
belangrijkste vragen geclusterd per thema. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Vragen over dijkversterking 
 

1. De beide oplossingen worden met elkaar vergeleken voor een periode van 100 jaar. Voor 
de dijkversterking houdt dit in dat rekening wordt gehouden met een 2e versterking over 50. 
Een dijk gaat namelijk niet meer dan 50 jaar mee. Met de dijkversterking die nu voorzien is, 
wordt de dijk bij de Klooienberg 70 tot 80 centimeter hoger. Hoeveel hoger wordt dijk bij de 
volgende dijkversterking over 50 jaar? 

Dat is nu nog niet te zeggen. Over 50 jaar moet opnieuw worden gekeken of de dijk voldoet aan 
de norm die dan geldt. 

 2. De dijk is niet hoog en stabiel genoeg en op verschillende plekken stroomt er water onder 
de dijken door. Dit heet piping. Wordt piping (water dat onder de dijk door stroomt) 
tegengegaan met verhoging en verbreding van de dijken? 

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat water onder de dijk doorstroomt en zo de dijk 
zwak maakt. Dit kan door extra klei aan te brengen op het land naast de dijk of door technische 
constructies in de grond aan te brengen. Bij de oplossing ‘dijken versterken’ zijn beide manieren 
voorzien op verschillende plekken. Zo wordt ter hoogte van de Klooienberg extra klei geplaatst 
aan de buitenzijde van de dijk om piping te voorkomen. Daar waar onvoldoende ruimte is om klei 
naast de dijk aan te brengen, zijn de technische constructies in de grond voorzien.  

 3. Hoe wordt het stadscentrum van Zwolle beschermd als de Stadsdijken van Zwolle worden 
verhoogd? 
De binnenstad van Zwolle wordt beschermt door de kades keringen langs de stadsgrachten 
 en langs de weteringen. Dit is een eigen dijkensysteem dat door keersluis is afgesloten van 
het watersysteem van Zwarte Water / Vecht. Dit zijn regionale keringen, waarvoor een andere 
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normering geldt dan de Stadsdijken. Er is een grote kans dat deze norm moet worden 
aangepast, maar dit is nu nog niet het geval. 4. Er wordt steeds meer buitendijks gebouwd. Weten mensen dat ze dan niet worden 
beschermd? 

Voor de buitendijkse gebieden geld dat de Nederlandse overheid geen garantie geeft op 
waterveiligheid. Dat is in deze gebieden de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers. Bij het 
verlenen van vergunningen en toestemmingen om te bouwen in buitendijkse gebieden, wordt dit 
bekend gemaakt. 

  
Vragen over de Zwartewaterkering 
 5. Heeft het waterschap bij een keuze voor een Zwartewaterkering nog steeds een opgave 

voor dijkversterking bij project Stadsdijken? 
Nee, door het plaatsen van een kering en een gemaal kan de waterstand ter hoogte van Zwolle 
dusdanig laag gehouden worden dat de dijken niet meer aangepast hoeven te worden. Wel heeft 
Rijkswaterstaat in dat geval de opgave om de damwanden langs het Zwolle-IJsselkanaal te 
vervangen in verband met het vaarwegbeheer. 

 6. Kunnen de bestaande gemalen in de regio niet meer gaan draaien, zodat een opgave in 
Zwolle overbodig is? 

Er zijn naast een Zwartewaterkering veel andere maatregelen  onderzocht om de waterstand te 
verlagen. Al deze opties, onder andere het aanpassen van het pompregime van bestaande 
gemalen, zorgen voor onvoldoende verlaging van de waterstanden ter hoogte van Zwolle. De 
dijken moeten in die gevallen nog steeds op de schop.  

 7. Wat is de impact van een Zwartewaterkering op de dijken ten noorden van de Vecht? 
Naast een kering, zal er ook een gemaal geplaatst worden. De kering zal sluiten om het hoge 
water van de Vecht richting de stad tegen te houden. Het gemaal zal in dat geval water over de 
kering pompen om zo de waterafvoer vanaf de Sallandse Weteringen weg te pompen. Hiervoor 
wordt het waterpeil op de Vecht direct achter de kering iets hoger. Voor de dijken langs de Vecht 
is grotendeels ook een aanpassing van de dijken voorzien. De hogere waterstanden door het 
gemaal kunnen daarin makkelijk meegenomen worden. Voor enkele delen van de dijken langs de 
Vecht is er zonder de aanwezigheid van een gemaal geen aanpassing nodig. De extra 
werkzaamheden die nodig zijn bij aanleg van het gemaal  zijn zowel in impact op de omgeving als 
kosten meegenomen in de afweging tussen de twee oplossingen. 

 
Vragen over de afweging tussen dijkversterking en Zwartewaterkering 
 8. Is er bij de afweging rekening gehouden dat de dijken in 100 jaar twee keer versterkt 

moeten worden? 
Ja, er is rekening houden met twee keer een dijkversterking, zowel voor het projectgebied van 
Stadsdijken Zwolle als voor de overkant van het Zwartewater (toekomstig project ‘ 
Mastenbroek-Zwartewater) 

 9. Nu is gerekend met een periode van 100 jaar. Is het kostenverschil over een periode van 
50 jaar dan de helft? 

Nee, het kostenverschil is bij een periode van 50 jaar wel kleiner dan bij 100 jaar, maar nog 
steeds substantieel. Dit komt omdat een euro die je pas over 100 jaar uitgeeft, vandaag maar 
heel weinig waard is. Daardoor tellen de uitgaven die we in de laatste 50 jaar maken, minder 
hard door dan de kosten die we in de eerste 50 jaar maken.  
 10.  Er wordt gesproken over hinder voor scheepvaart bij een Zwartewaterkering. Kan de 

doorgang niet breder? 
Rijkswaterstaat is beheerder van de vaarweg en stelt de eisen aan de benodigde breedte. Een 
verdere verbreding is kostbaar. Hoeveel is niet exact te zeggen, wel is bekend dat in eerste 
instantie uit werd gegaan van een breedte van 18m. Dit bleek niet conform de eisen van de 
vaarwegbeheerder. Een verbreding vervolgens naar 36m bracht een meerprijs van € 12 mln. met 
zich mee 
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11. Is hinder voor scheepvaart wel een goed argument? Zoveel schepen varen er toch niet 
over het Zwartewater? 

Wat betreft hinder gaat het om twee aspecten:   het moeten omvaren bij een gesloten kering. Dat zal enkele dagen in de eens per 3 tot 
5 jaar zijn.   Er ontstaat een permanente versmalling van de vaarweg ter hoogte van de kering. Dat 
is zowel voor de beroepsscheepvaart als de recreatievaart hinderlijk. Deze 
permanente versmalling houdt ook in dat naar de toekomst toe een permanente limiet 
geldt voor de omvang van de schepen. Landelijke trend is dat de overheid vervoer 
over water steeds meer stimuleert ter ontlasting van de rijks snelwegen en dat 
schepen steeds groter worden. Al deze aspecten ontstaan niet bij de oplossing van 
een dijkversterking.  

 
Vragen over gebiedsproces en besluitvorming  
  

12. Wat is de status en invloed van bewoners in dit proces? 
Bewoners kunnen nog altijd hun stem laten horen zodat de bestuurders van het waterschap dit 
mee kunnen nemen in hun besluit. Er is nog geen besluit genomen. Dit gebeurt pas op 26 
september. Voor die tijd kunt u de bestuurders laten weten wat u vindt op verschillende manieren: 

1. Tijdens deze avond d.m.v. een reactieformulier  
2. Sturen van reactie per brief of e-mail naar het waterschap voor 10 september 
3. Inspreken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 september  

De juridische procedure zal ten behoeve van het projectplan waterwet zal pas 2019 doorlopen 
worden met bijbehorende bezwaarprocedure. Van alle ontvangen reacties wordt een overzicht 
gemaakt welke bij de AB stukken van 26 september worden gevoegd.  
 13. Is er voor 26 september gelegenheid voor een gesprek met het Algemeen Bestuur? 
U kunt inspreken tijdens het overleg van 26 september. Als u van tevoren uw reactie wilt geven 
kunt u dit doen per brief, e-mail of een reactieformulier dat u vanavond in kunt vullen. Van alle 
ontvangen reacties wordt een overzicht gemaakt welke bij de AB stukken van 26 september 
worden gevoegd. Dit stelt de bestuurders in de gelegenheid om uw stem en mening mee te 
nemen in hun afweging voor het te nemen besluit.  

  
14. Er wordt ook gesproken met bedrijven. In hoeverre krijgen zij een vergoeding? 

Bedrijven die door de werkzaamheden hinder of economisch verlies lijden (tijdelijk of permanent)  
komen in aanmerking voor compensatie van het geleden verlies. Voor bewoners (particulieren 
met huizenbezit) is er de mogelijkheid tot planschadevergoeding. Indien aangetoond kan worden 
dat uw woning in waarde daalt door de werkzaamheden, kunt u in aanmerking komen voor een 
vergoeding. 
 

Vragen over meekoppelkansen 
 15. Wat zijn de mogelijkheden bij meekoppelkansen? 

Het waterschap krijgt subsidie uit Den Haag om het project te kunnen financieren. Vanuit Den 
Haag wordt 90% van de kosten betaald. De overige 10% betaalt het waterschap. Kosten die 
gesubsidieerd worden, betreffen het verzorgen van de waterveiligheid en het terugbrengen van de 
huidige kwaliteit. De kosten voor plannen voor extra’s (meekoppelkansen) moeten op een andere 
wijze gefinancierd worden waarbij de initiatiefnemer verantwoordelijk is. De komende maanden 
gaan we om de tafel met partijen die een mogelijke meekoppelkans hebben ingebracht. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Een groep bewoners is een actiecomité gestart tegen de dijkverhoging. Ze zien een beter alternatief in 
een Zwartewaterkering en wel om de volgende redenen: 

1. De dijkversterking ontneemt het uitzicht op het water 
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2. De dijkversterking zorgt ervoor dat de cultuurhistorische waarde van de kering wordt 
aangetast. De voorziene aanpassing sluit niet aan op het karakter van de dijk.  

Ze nodigen andere bewoners uit om met hen mee te denken.   
 
Vanuit de zaal wordt verzocht om de voorkeur van bewoners te peilen. De uitslag is verdeeld: ca. 15-
20 personen hebben nu de voorkeur voor een dijkverhoging, ca. 20-25 personen voor een 
Zwartewaterkering en ca. 15-20 personen hebben op dit moment geen voorkeur. 
 
Dhr. Zoon bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en vragen. Ondanks enkele kritische noten is 
de sfeer constructief gebleven. Na het plenaire deel is er de gelegenheid om aan verschillende tafels 
vragen te stellen: 

1) Bestuur en besluitvorming 
2) Keuze voorkeursalternatief 
3) HWBP en project Mastenbroek Zwarte Water 
4) Meedenken? 
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Bijlage III Verslag gesprek ondernemersvereniging Voorst 
 
 
Datum: 28 juni 2017 
Locatie: Stadskantoor, Gemeente Zwolle 
Tijd: 16.00u – 17.30u 
 
Aanwezigen: 
Gemeente Zwolle   Dhr Anker, Mevr Waalewijn, Mevr van Maar 
Waterschap Drents Overijsselse Delta Dhr de Jong, dhr Schoonen, Mevr. de Weerd 
Ondernemersvereniging Voorst  Dhr Bootsma (Leeuwgroep) 
     Dhr Hoksbergen (parkmanager Voorst) 
     Dhr van der Kamp (Van der Kamp Pompen verhuur) 
     Dhr de Haan (Betonmortelcentrale Van der Kamp BV) 
     Mevr Kamphuis (VARO Energy)  
      
                 

1. Opening en vaststelling agenda 
Dhr de Jong wenst eenieder welkom. De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd vast gesteld.  

 
2. Toelichting toegezonden brief Ondernemersvereniging 
 Dhr. Bootsma en dhr Hoksbergen lichten kort de toegezonden brief toe. Daarbij worden de 

volgende vragen en aandachtspunten opgeworpen: 
- Ruime tijd geleden is door waterschap aangekondigd dat de dijken versterkt moeten 

worden in verband met veranderende waterstanden veroorzaakt door 
klimaatverandering. Hierover is diverse keren constructief overleg geweest. 

- De uiteindelijke uitkomst van dit proces en de keuze die het waterschap hierin maakt 
is op een laat moment gecommuniceerd en er was oorspronkelijk weinig ruimte om 
hierop te reageren. 

- De ondernemersvereniging is blij dat naar het verzoek om extra tijd te creëren en in 
gesprek te gaan is geluisterd. Tijdens de commissie vergadering is gebruik gemaakt 
om de stem van de ondernemersvereniging te laten horen.  

- De ondernemersvereniging zet haar vraagtekens bij de afweging en de argumenten 
om te kiezen voor een dijkversterking.  

- Het belang en de impact van de keuze voor de buitendijks gelegen bedrijven langs de 
Voorst heeft hierbij onvoldoende tot geen aandacht gekregen. De 
ondernemersvereniging vraagt zich wat het in de afweging zou betekenen als dit wel 
gedaan wordt. 

- Indien voor dijkverzwaring wordt gekozen, is de voorgenomen maatregel bij dreigend 
hoog water om de inritten van de buitendijkse bedrijven af te sluiten. Met als gevolg 
dat deze bedrijven onbereikbaar worden voor vrachtverkeer. De buitendijkse bedrijven 
hebben vooral een logistieke functie en kunnen dus gedurende de hoogwater periode 
niet werken.  

- De ondernemersvereniging vraagt zich af wie zich überhaupt verantwoordelijk voelt 
voor de buitendijkse gebieden en wat er gedaan wordt om de waterveiligheid in deze 
gebieden te garanderen. Ook de gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid. De 
Leeuwgroep en Van der Kamp BV zijn in de jaren 50, voor aanleg van het Zwolle-
IJsselkanaal op verzoek van de gemeente Zwolle op deze locatie gevestigd. Na 
aanleg van kanaal zijn de bedrijven buitendijks komen te liggen waarbij het voor de 
betreffende bedrijven onduidelijk is wat daarvan de consequenties zijn.  

- Mevr Kamphuis brengt de zorg van VARO over ten aanzien van de risico’s van de 
dijkversterking ter hoogte van hun bedrijf. VARO vraagt zich af of deze voldoende zijn 
meegenomen in de afweging.  

 
3. Toelichting afweging oplossingen 

  Een aantal punten zoals aangedragen onder agendapunt 2 worden door gemeente en 
waterschap toegelicht en beantwoord. 
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- De waterveiligheid voor buitendijkse gebieden is de verantwoordelijkheid van de daar 

gevestigde bedrijven. De overheid heeft hierin de verantwoordelijkheid hierover te 
communiceren en in geval van hoogwater u te verwittigen en veilig te stellen 
(evacueren). De overheid is niet verantwoordelijk om overstroming te voorkomen of 
overstromingsschade te vergoeden. Dit uit zich onder andere in een verlaagde 
watersysteemheffing (25% van het gebruikelijke tarief) 

- De belangrijkste aanleiding van de benodigde dijkversterking is de gewijzigde norm 
die per 1 januari van 2017 geldt. Deze norm valt voor het traject Stadsdijken zwaarder 
uit dan de huidige situatie. De oorzaak van de aangescherpte norm ligt slechts voor 
een klein deel in het feit dat er sprake is van klimaatverandering. De belangrijkste 
oorzaak is dat het gebied achter deze dijken (Zwolle) zoveel in economische waarde 
is toegenomen. De nieuwe norm kijkt niet alleen naar de kans op hoog water en 
doorbraak, maar ook naar de gevolgen: wat is de schade die optreedt als het fout 
gaat? Voor Zwolle is die schade groot en daarom is de norm ook hoog.  

- De waterveiligheidsopgave wordt voor 90% gefinancierd vanuit Den Haag. Het 
waterschap legt de overige 10% bij. Voorwaarde voor de financiering vanuit Den 
Haag is dat de meest doelmatige oplossing wordt gekozen. Daar waar een duurder 
alternatief gewenst is omdat dit andere baten met zich mee brengt, is het aan de regio 
om dit verschil bij te leggen. De mogelijke baten van een Zwartewaterkering zijn te 
onzeker voor de regionale overheden om deze nu te zelf betalen. Dit heeft te maken 
met onzekerheden in klimaatontwikkeling (wat gaat de Vecht in de toekomst doen?) 
en mogelijke wetswijziging aan de keringen langs de Sallandse Weteringen. Die 
wetswijziging kan aanvullende dijkversterkingsopgaven met zich mee brengen die met 
de aanleg van een Zwartewaterkering mogelijk voorkomen kunnen worden. Deze 
onzekerheden zijn binnen nu en 3 jaar niet weg te nemen. De urgentie voor de 
Stadsdijken is echter dusdanig dat hierop niet gewacht kan worden. 

- De Zwartewaterkering is circa 45 M€ duurder. Dat is rekening houdend met een 
periode van 100 jaar. Ook als we kijken naar alleen de investeringskosten of naar een 
kortere periode is het verschil nog aanzienlijk (minimaal 35 M€); 

- De situatie bij Van der Kamp en IJzerleeuw betreft bij huidige situatie een 
overstroming van de buitendijkse terreinen van eens per 15 tot 80 jaar.  

 
4. In gesprek 

Naar aanleiding van de toelichting van beide partijen, constateert dhr Anker dat er twee 
onderwerpen door elkaar lopen in het gesprek: 
1. De afweging van de dijkversterking versus Zwartewaterkering die gegeven onzekerheden 

toch richting dijkversterking uit gaat vallen 
2. Hoe kunnen we, gegeven deze richting die het op lijkt te gaan, de buitendijkse gebieden 

bedienen? 
 
De volgende afspraken worden gemaakt: 
Ad 1: ten behoeve van het AB besluit op 26 september zal het waterschap inzichtelijk maken 
wat de huidige situatie is voor de buitendijkse gebieden en wat de mogelijke winst van een 
Zwartewaterkering voor deze gebieden zou zijn. Om daar ook bedragen aan te koppelen 
moeten waterschap en bedrijven samen optrekken. Daarbij wordt genoteerd dat deze 
mogelijke baten niet vanuit de landelijke subsidieregeling HWBP worden gefinancierd. 
Financiering moet vanuit de regionale partijen komen 
Ad 2. Gemeente zal in haar advies richting het waterschap een aanbeveling opnemen om 
gezamenlijk met de bedrijven te werken aan de klimaatbewustwording en samen de 
mogelijkheden voor klimaatadaptieve maatregelen op bedrijfsniveau te inventariseren 
 
Dhr de Jong sluit zich aan bij het voorstel van dhr Anker en toont zich bereid om samen met 
gemeente en de bedrijven in gesprek te gaan over klimaatadaptieve maatregelen op Voorst 
die de impact van hoog water voor de aldaar gelegen bedrijven te beperken.  
 
Dhr Bootsma blijft van mening dat de verantwoordelijkheid van de overheid groter is dan 
slechts de buitendijkse bedrijven te informeren. Hij steunt het voorstel van dhr Anker om, bij 
de keuze voor een dijkversterking, eerst samen te inventariseren wat de gevolgen zijn voor 
deze bedrijven en hoe nadelige gevolgen kunnen worden beperkt. 
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Bijlage IV Extra informatiebrochure 
 






