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Geacht College,

Op 21 juli 2017 heeft de heer Anker namens uw College kenbaar gemaakt dat het
voorkeursalternatief ‘Dijkversterking’ voor het project Stadsdijken Zwolle een aanvaardbare
oplossing is, mits voldaan wordt aan enkele randvoorwaarden.
Middels deze brief laten wij u weten hoe wij deze randvoorwaarden meenemen naar de volgende
fase.
Wij bevestigen dat wij als waterschap samen met u, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, bewoners,
bedrijven en overige belanghebbenden het vervolgtraject onder de volgende randvoorwaarden vorm
geven:
 Het project Stadsdijken Zwolle is er op gericht de stad Zwolle waterveiligheid te bieden op het
wettelijke beschermingsniveau. Met dit primaire doel voor ogen werken wij graag samen met u
aan de aanpassing van de huidige Stadsdijken. In het ontwerp- en realisatieproces zullen wij de
belangen van inwoners en bedrijven van Zwolle zorgvuldig en expliciet meenemen.
 Wij betrekken deze belanghebbenden in breed overleg bij de verdere uitwerking van het
voorkeursalternatief dijkversterking.
 Wij spannen ons er voor in dat belanghebbenden goed inzicht hebben op zowel vorm als impact
van de dijkversterking.
 Wij maken keuzes op basis van een duidelijk en herleidbare belangenafweging.
 Wij spannen ons maximaal in om (inrichtings-)maatregelen te nemen die het draagvlak onder de
belanghebbenden vergroten.
 Wij voelen ons met u verantwoordelijk voor een Klimaatadaptief Zwolle. Wij hebben weliswaar
geen wettelijke taak voor het bieden van waterveiligheid in buitendijkse gebieden, wel denken
wij graag mee in kansen voor het vergroten van de klimaatadapativiteit in deze gebieden.
Samen met de buitendijks gelegen bedrijven op de Voorst en de gemeente Zwolle zijn wij dan
ook graag bereid een Plan van Aanpak op te stellen om de impact van hoogwatersituaties op de
bedrijfsvoering te verkleinen en de veiligheid van medewerkers te vergroten.
 Wij werken samen aan de studie ‘Waterrobuust Zwolle’ en nemen inzichten vanuit deze studie
waar mogelijk mee in het vervolgtraject van Stadsdijken. Onze ambtelijke organisatie heeft al
opdracht gekregen een plan van aanpak verder uit te werken voor deze studie in overleg met uw
ambtelijke organisatie en Provincie Overijssel.
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Wij zien uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking en zetten ons graag met u in om de
stad Zwolle nu en in de toekomst waterveilig te houden.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
De secretaris-directeur
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