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Concept-Programm avoorstel 201 9-2024

Geachte heer Kraaij,

Op 12januari heeft u ons het concept-programmavoorstel Hoogwaterbescherming2019-2O24
gestuurd. Met waardering hebben wij kennis genomen van het door u opgestelde programma. ln de
begeleidende brief stelt u het waterschap de volgende vragen:
1. Kunt u instemmen met het voorliggende concept programmavoorstel 2019-2024?
2. Staat u gesteld voor de opgave in het programmavoorstel2019-2024 conform de aangegeven

planning, indien u daarin projecten heeft lopen of projecten wilt starten. Wij vragen u om de
programmadirectie inzicht te geven in mogelijke en noodzakelijke wijzigingen in uw eigen
programmering. Zit er flexibiliteit in uw planning van de projecten opdat de programmadirectie de
gelegenheid heeft om voorstellen te doen tot een stabieler financieel ritme.

3. De stuurgroep HWBP verzoekt u de programmadirectie HWBP concrete voorstellen te doen om

binnen uw mogelijkheden - planningen aan te passen.

Hieronder geven wij u puntsgewijs onze antwoorden.

1 . Programmavoorstea 2019-2024
Wij zijn voortdurend in contact met onze gemeenten. Speciaal voor deze consultatieronde
hebben wijde gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat actief bevraagd op het programma. ln

overleg met de gemeenten langs de Vecht zijn wij tot een aantal mutaties gekomen. De actuele
programmering voor waterschap Drents Overijsselse Delta waarin die mutaties verwerkt zijn,

voegen wij bij.
o Het beschikkingsmoment voor de planuitwerkingsfase voor 34M (Zwolle) verschuift als gevolg

van een vervroegde marktbenadering van 2018 naar 2019.
o 34T (Vecht Zuid) en 34S (Vecht Noord) willen wij anders indelen. ln samenspraak met de

gemeenten zijn wijvan mening wijde opgaven langs de Vecht beter kunnen uitwerken
wanneer wij deze opknippen in vier grote projecten waarbij de begrenzingen samen vallen
met de gemeentegrenzen, en één klein project dat wij versneld uit gaan voeren in verband
met renovatie van het fietspad op de dijk (Stenendijk). Hierdoor ontstaan de projecten Vecht
Dalfsen-West; Vecht Zwolle, Vecht-Noord Zwartewaterland, Vecht-Oost en het kleine project

Stenendijk.
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o Met het opstellen van het plan van aanpak voor Vecht Dalfsen-West en de Stenendijk starten

wij in 2018; in 2019 is het beschikkingsmoment voor deze verkenningen voorzien.
o Het beschikkingsmoment voor de verkenning van Vecht-Zwolle voorzien wij in 2020.
¡ Voor de deeltrajecten Vecht-Noord Zwartewaterland en Vecht-Oost voorzien wij vooralsnog in

2O31 te starten met de verkenningen.
o 34R (Keersluis Zwolle). De keersluis Zwolle beschermt Zwolle tegen hoog water vanuit het

Zwarte Water. Zwolle kan ook overstroomd raken door water vanuit het regionaal systeem (de

Sallandse Weteringen). De schade kan enorm zijn en er kunnen ook slachtoffers vallen. Het

waterschap, gemeenten en provincie hebben meer tijd nodig om een goede keuze te maken

voor het vergroten van de veiligheid van Zwolle door middel van het uitvoeren van de studie

Waterrobuust Zwolle. Daarom verschuiven wij het startmoment van dit project. De huidige

inschatting is dat wij in 2020 starten met de verkenning.

De wijzigingsvoorstellen tezamen creëren programmeringsruimte binnen het venster 2019 - 2024.

2. Gesteld staan voor de opgave in het programmavoorstel
Het waterschap is ingericht om de projecten die opgenomen zijn in het programma zoals dat is
bijgevoegd (dus inclusief de wijzigingsvoorstellen zoals die onder 1 zijn voorgesteld) uit te

voeren. De projectorganisatie voor Dalfsen West en de Stenendijk is in opbouw en zal tijdig

compleet zijn.

3. Voorstellen om de planning aan te passen
Onder de beantwoording van vraag t hebben wij aangegeven welke aanpassingen wij

voorstellen. Per saldo komt er financiële ruimte voor het landelijk HWBP-programma binnen het

venster 2019 - 2O24 vrij.

Consultatie andere part¡jen
Uw vraagt ons om het programmavoorstel te bespreken in het gebiedsoverleg. Onze reactie hebben

wij besproken en afgestemd met de partners in de Stuurgroep lJssel. Daaraan voorafgaand hebben

wij het programmavoorstel besproken met gemeenten, provincie en RWS in onze beheergebied.

Gemeenten die te maken hebben met meerdere en grote HWBP-projecten geven aan dat zij veel

tijd moeten besteden aan het begeleiden van deze projecten. Zijvragen aandacht voor de kosten

die zij hiervoor maken en ervaren knelpunten bij het bemensen. Als gemeenten hierdoor niet in staat

zijn om bijte schakelen kan dit een risico vormen voor HWBP-projecten.

Gemeente Zwartewaterland en het waterschap hebben afgelopen jaar verkend wat de

mogelijkheden zijn om het noodzakelijk onderhoud aan de weg Cellemuiden op het traject
Genemuiden - Hasselt samen te laten vallen met dijkversterking. Uit die verkenning is gebleken dat

versnellen van de dijkversterking en deze voorfinancieren, aanzienlijk duurder is dan het op korte

termijn uitvoeren van het wegonderhoud. Waterschap en gemeenten hebben daarom gezamenlijk

geconcludeerd dat naar voren halen van het dijkversterkingsproject vanuit het oogpunt van totale

maatschappelijke kosten niet verantwoord is. Gemeente Zwartewaterland is teleurgesteld over het

resultaat.
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Afsluiting
Wij zetten graag de plezierige en constructieve samenwerking met u voort en gaan er van uit dat u

onze voorstellen voor aanpassing in het op te stellen programmavoorstel 2019-2O24 wilt
overnemen.

lndien u naar aanleiding van onze reactie behoeft heeft aan nadere informatie, kunt u contact

opnemen met onze programmamanager HWBP de heer P.J. (Pieter) Kroes - tel. 088 2331549.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Erik) Wagener

Bijlagen:
1. Was-wordt-lijst programmering WDODelta
2. Trajectindeling Vechtprojecten
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