
Geacht bestuur, 

Bij het vaststellen van het voorkeursalternatief voor het HWBP project Stadsdijken op 26 september 
2017 heeft u het Dagelijks Bestuur gevraagd samen met gemeente Zwolle en provincie Overijssel met 
de buitendijks gelegen bedrijven te kijken naar klimaatadaptieve mogelijkheden en een plan van 
aanpak op te stellen. Deze bedrijven liggen op bedrijventerrein Voorst en liggen naast het traject van 
de Stadsdijken. Middels deze brief brengen we u op de hoogte van de resultaten van dit proces, dat 
wij in deze brief verder aanduiden als de ‘risicodialoog’.

WDODelta heeft samen met medewerkers van de gemeente Zwolle de risicodialoog uitgevoerd in de 
periode april – juni 2018 en de uitkomsten vastgelegd in een rapport. Het traject is positief ervaren 
door de betrokken bedrijven. Een voorbeeld hiervan is een vertegenwoordiger van de deelnemende 
bedrijven die tijdens de eindevaluatie aangaf: ‘Als ik van tevoren geweten had dat de 
overstromingsrisico’s zo klein waren, had ik me veel minder zorgen gemaakt’.

Wij zijn ook tevreden over het doorlopen proces en het bereikte resultaat. Het is gelukt een 
constructieve dialoog te voeren over risico’s en het gesprek te verdiepen van feiten 
(overstromingsscenario’s) naar betekenissen (aanvaarden van verantwoordelijkheid, ontwikkelen van 
handelingsperspectief). Het proces heeft ons veel geleerd over het voeren van de risico dialoog in het 
kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het heeft als resultaat opgeleverd dat bedrijven 
expliciet hebben aangegeven hoe zij met de waterrisico’s om willen gaan: het accepteren van de 
risico’s, dan wel zich beter voor te bereiden. 

Met dit proces zijn goede resultaten voor het project behaald. Door het serieus ingaan op de kritische 
vragen en de zorgen van stakeholders, is het wederzijds begrip gegroeid en het onderling vertrouwen 
toegenomen. Het is een aanvullende leerervaring voor de projectorganisatie van Stadsdijken in de 
gekozen aanpak om vroeg in het traject (voorafgaand aan besluitvorming) te investeren in een 
dergelijke dialoog. Dit kan onnodige zorg bij stakeholders voorkomen. Een belangrijke les voor het 
vervolg van het project, omdat de dijkversterking grote impact heeft voor bedrijven en bewoners in 
Zwolle Noord.
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