
Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) HWBP Stadsdijken Zwolle 

Datum: 21 juli 2017 
Locatie: Provinciehuis Provincie Overijssel 
Tijd: 10.00-11.30 uur  
Genodigden: 
Gemeente Zwolle Ed Anker, wethouder 
Provincie Overijssel Bert Boerman, gedeputeerde 
Rijkswaterstaat Oost Jos van Hees, directeur 
Waterschap Drents Overijsselse Delta Hans de Jong, dagelijks bestuurder 
Ambtelijke ondersteuning: Peter Staats (Projectmanager WDODelta), Philippe Schoonen 
(Technisch Manager WDODelta)  Verslag 
                 

1. Opening
Welkom door Hans de Jong.

2. Gebiedsproces sinds het vorige BBG overleg
Hans koppelt terug wat er sinds de afgelopen bijeenkomst in het gebied heeft
plaatsgevonden. De belangrijkste ontwikkelingen zijn een bewonersbijeenkomst op 21 juni
en een bijeenkomst met de bedrijven van Voorst op 28 juni. Beide bijeenkomsten zijn goed
verlopen. De verslagen waren met de agenda meegestuurd.
- Ed Anker was ook aanwezig bij het overleg met de bedrijven. Ed Anker geeft aan dat

het een goed overleg was. De bedrijven begrijpen waarom gekozen wordt voor het
voorkeursalternatief maar vragen aandacht voor de positie van bedrijven die
buitendijks liggen en de bereikbaarheid bij calamiteiten. Door deze discussie worden
bedrijven zich ook meer bewust van het belang van klimaatadaptatie. Het zou
interessant en erg mooi zijn als de bedrijven, samen met waterschap en gemeente,
gaan werken aan klimaatadaptieve maatregelen.

In het overleg is gereflecteerd op het gebiedsproces zoals dat nu in de verkenning is 
doorlopen: 
- Ed Anker heeft waardering voor de  inzet op het doorlopen proces. Hij roept op dat

te blijven doen en heeft aanbevelingen om dit proces te verbeteren. Onder andere
heeft de omgeving te weinig mee kunnen maken van de afwegingen van het
waterschap in de keuze voor het voorkeursalternatief. Ook Ed Anker zelf had een
inhaalslag nodig om die afwegingen mee te kunnen maken en deze in de
collegebesprekingen te vertalen naar de belangen van inwoners en bedrijven van
Zwolle. Daarnaast adviseert hij niet te snel vanuit een juridische positie stelling te
nemen. Voor bijvoorbeeld de buitendijkse gebieden is het beter eerst het gesprek te
hebben over de inhoud met een duidelijke boodschap rondom het belang.

- Peter Staats geeft aan dat de gemeente Zwolle via de ABG misschien nog te ver
van het project af staat. Het is wellicht interessant de gemeente Zwolle (eventueel
gesubsidieerd) een plek in het project te geven. Ed Anker vindt het zeker interessant
en geeft aan eerder met een klankbordgroep te hebben gewerkt. Aandachtspunt is
wel de verdeling verantwoordelijkheden? Vanuit het project Stadsdijken gaan we dit
meer uitwerken (actie Peter Staats).

- Jos van Hees geeft aan dat hij vanuit de terugkoppeling begrijpt dat een gedegen
gebiedskennis hier in dit project net als op veel andere projecten essentieel is. Het is
van belang goed te weten wat er speelt in een gebied en daarvoor ook de tijd te
nemen. Op bewonersavonden komt vaak veel op je af wat niet projectgerelateerd is.
Dat kan je daarom nog niet naast je neerleggen.

- Bert Boerman adviseert het grotere verhaal te blijven vertellen. Waarom
dijkversterking? Het gebiedsproces is goed georganiseerd, maar zoals altijd met
enkele leerpunten. Een van deze punten is de lange stilte tussen de schetsschuit en
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 de presentatie van kansrijke alternatieven. 
-  Hans de Jong bevestigt dat het goed is georganiseerd en ook het projectteam 

leerpunten ziet. Een deel van de bewoners voelde zich bijvoorbeeld niet aangehaakt 
 en zag ook niet de gelegenheid om aan te haken. Een ander leerpunt zijn de 
 verschillende snelheden: het project kent zijn eigen snelheid. Voor partners is het 
 lastig aan te haken met deze snelheid. 
 

3. Overwegingen ten grondslag aan het advies voor het voorkeursalternatief 
Stadsdijken Zwolle 
 
De BBG levert een advies aan het Algemeen Bestuur van WDOD. De notulen van deze 
bijeenkomst gelden als adviesstuk. Afgesproken is dat in de stukken naar het AB expliciet 
het advies en de randvoorwaarden van de BBG worden meegenomen en wat ermee wordt 
gedaan. 
 
- Ed Anker: De gemeente Zwolle kan instemmen met het voorstel om het VKA 
dijkversterking vast te stellen als definitief Voorkeursalternatief voor Stadsdijken. 
Daarbij stelt de gemeente enkele randvoorwaarden betreffende het goed meenemen 
van de omgeving en het zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing. De 
randvoorwaarden zoals gesteld door de gemeente worden nagezonden en als bijlage 
bij de notulen gevoegd.  
- Bert Boerman: De provincie Overijssel is akkoord met het concept voorkeursalternatief 
en adviseert deze als definitief voorkeursalternatief vast te stellen. Zij vindt het 
belangrijk adaptief om te gaan met klimaat. Een levensduur van 100 jaar laat daarvoor 
weinig ruimte. Daarnaast is de doelmatigheid van inzet van middelen belangrijk. De 
provincie vraagt aandacht voor de communicatie van de afweging. Een factsheet met 
daarop feiten en figuren over het voorkeursalternatief is daarbij behulpzaam, ook voor 
de provincie. Deze zal WDOdelta leveren.  
- Jos van Hees geeft aan dat de argumenten uit de BBG van 19 mei blijven staan. 
Rijkswaterstaat adviseert daarom het concept-voorkeursalternatief vast te stellen als 
definitief voorkeursalternatief. Naast de al benoemde redenen is voor RWS het effect 
op scheepvaart van belang. De systeemoplossing heeft een groter effect, het is een 
extra schakel op de scheepvaartroute. Daarnaast vraagt de systeemoplossing om een 
aanpassing van het waterstaatswerk, wat een arbeidsintensieve materie is. Het vraagt 
bovendien om menselijk handelen in het beheer, wat extra risico’s met zich meebrengt. 
 
Aanwezigen hebben erover gesproken dat het verstandig kan zijn een 
bestuursovereenkomst te sluiten als WDOdelta en Gemeente Zwolle voor het vervolg van 
het project. WDOdelta en Gemeente zullen de mogelijkheden hiertoe verkennen. Voor 
RWS en de provincie zien de aanwezigen niet direct een rol weggelegd in een dergelijke 
overeenkomst. Ten aanzien van meekoppelkansen zullen separate 
Samenwenwerkingsovereenkomsten gesloten worden met de initiatiefnemers van de 
meekoppelkans. 
 

4. Advies BBG aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse 
Delta: 
 
a. De bestuurlijke partners (Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en RWS) adviseren 
het Algemeen Bestuurd van WDOdelta het VKA Dijkversterking vast te stellen als 
definitief voorkeursalternatief voor het HWBP project Stadsdijken Zwolle 
b. De BBG vraagt nadrukkelijk aandacht voor de meegegeven randvoorwaarden. 

 
5. Rondvraag en sluiting 

Geen vragen. 
  



 BIJLAGE 1 Randvoorwaarden gemeente Zwolle (mail annotatie dd 21-07-2017) 
 
Voor Zwolle is het voorgestelde voorkeursalternatief dijkversterking 
aanvaardbaar mist voldaan wordt aan: 
 
1. De randvoorwaardelijke punten waarbij de belangen van bewoners 
en bedrijven centraal worden gesteld in de verder uitwerking van dijkversterking. Deze zijn: 

a. Zwolle (college) stelt belangen bewoners en bedrijven centraal en hoe hiermee om 
wordt gegaan. 

b. Het college van Zwolle verwacht dat het waterschap eigenaarschap neemt om 
opmerkingen en reacties van bedrijven en bewoners over de impact van 
dijkversterking te borgen en duidelijk aan te geven wat met de opmerkingen is gedaan; 

c. Het college verwacht dat wordt vastgelegd hoe het waterschap omgaat met de 
verschillende belangen in het vervolgtraject; 

d. Het college verwacht dat de wijze waarop de dijk wordt aangepast in een breed 
overleg met bewoners en ondernemers wordt besproken. Doordat het gesprek 
afgelopen maanden vooral ging over de afweging tussen Zwartewaterkering en 
dijkversterking is er weinig gecommuniceerd over de vorm en impact van de 
dijkversterking zelf. Voorstel: doe dit de komende tijd, neem hier het komende half jaar 
voor. 

e. Het college verwacht daarbij ook dat het waterschap indien nodig (inrichtings) 
maatregelen uitvoert die het draagvlak vergroten. 

f. gezien de reacties van de bedrijven op Voorst wordt aan het waterschap gevraagd om 
samen met de bedrijven een plan van aanpak te maken. In dit plan van aanpak moet 
onder andere aandacht worden besteed aan: 
- de bereikbaarheid van de (buitendijks) bedrijven bij hoge waterstanden waardoor 

coupures dicht worden gezet; 
- op welke manier buitendijks gelegen bedrijven beter beschermd kunnen worden bij 

hoge waterstanden; 
 

2. Het college verwacht dat WDOdelta, samen met provincie en gemeente de 
systeemvraag voor een toekomstig waterrobuust Zwolle en omgeving breed gaat op 
pakken.  
 
3. En deze uitkomsten zoveel mogelijk meeneemt bij de uitwerking van de 
Stadsdijken. 
 


