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ONDERWERP
Aanvraag krediet Plan van Aanpak HWBP Vecht Zwolle 

VOORSTEL
Het beschikbaar stellen van € 200.000,- ter voorbereiding van het Plan van Aanpak en de 
subsidieaanvraag HWBP Vecht Zwolle in verband met samenvoeging van de Verkenning Vecht 
Zwolle met de Verkenning van Vecht Dalfsen West tot het project Vecht Dalfsen Zwolle. 

SAMENVATTING
In de programmering van het HWBP staat de start van de Verkenning van HWBP Vecht Zwolle 
gepland voor 2020. Om het Plan van aanpak hiervoor op te kunnen stellen en de subsidieaanvraag in 
te kunnen dienen is een voorbereidend krediet noodzakelijk van € 200.000,-. Deze kosten zijn voor 
90% door het HWBP subsidiabel en worden in de subsidieaanvraag volledig meegenomen.
Besloten is om de Verkenning Vecht Zwolle te integreren in de Verkenning van Vecht Dalfsen West tot 
het project Vecht Dalfsen Zwolle. Dit besluit is genomen vanwege efficiency en kostenbesparing. Na 
kredietverlening zal dit krediet samengevoegd worden met het voorbereidingskrediet voor Vecht 
Dalfsen West. In september zal de kredietaanvraag voor de verkenning en de subsidieaanvraag aan 
het HWBP voor het nieuwe project Vecht Dalfsen Zwolle aan het algemeen bestuur worden 
voorgelegd. 

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Vecht Zwolle staat in de planning voor start Verkenning in 2020. Het Plan van Aanpak voor deze 
Verkenning wordt geïntegreerd met het Plan van Aanpak Vecht Dalfsen West zodat beide projecten 
tegelijkertijd verkend worden en er feitelijk sprake is van 1 project. Dit levert een efficiënter project op 
en we zijn beter in staat om de effectiviteit van mogelijke systeemmaatregelen af te wegen tegen de 
dijkversterkingsalternatieven.
De verkenning eindigt in een Voorkeursalternatief met maatregelen voor verbeteren van de 
waterveiligheid. Deze maatregelen kunnen ook maatregelen in het watersysteem omvatten, mits aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan die hetzelfde resultaat garanderen voor de waterveiligheid.
De systeemmaatregelen kunnen in het hele stroomgebied van de Vecht genomen worden. Hierom 
wordt nu al intensief samengewerkt met het Waterschap Vechtstromen.

OMGEVING EN PARTNERS
Gemeente Zwolle is erg enthousiast over de optie om maatregelen in het watersysteem mee af te 
wegen ten behoeve van de waarborg voor waterveiligheid. Voor de Gemeente Zwolle betekent de 
integratie van HWBP Vecht Zwolle dat ze capaciteit moeten leveren voor een volgend HWBP-project. 
Dit is echter conform planning en geeft geen extra vraag ten opzichte van de bestaande 
programmering. Waterschap Vechtstromen ziet kansen voor de verdere ontwikkeling van de Vecht 
waarbij een bijdrage geleverd kan worden aan de waterveiligheid. Deze samenwerking wordt verder 
uitgewerkt in het Plan van Aanpak.
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FINANCIËN

(x €1.000) Voorstel
Meerjarenramin
g 2019-2022

Krediet (bruto) 200
4.300 
(Verkenning**)

Subsidies en/of bijdragen derden (externe 
dekking)

180 3.870

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2019/2020 2021 (2022)

Kapitaallasten 1 19

Overige exploitatiekosten (-baten)

Impact exploitatierekening 1 19

** Dit bedrag komt uit de meerjarenraming 2019-2022 en betreft een totaalraming. Eventuele financiële mee- of 
tegenvallers bij de voorbereiding komen ten goede c.q. ten laste van het bedrag dat resteert.

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën
Bedrag (x 
€1.000)

Budgethouder

Externe kosten incl. BTW 50 Projectleider

Interne kosten 150 Projectleider

Risicoreservering voorzien incl. BTW Opdrachtgever

Risicoreservering onvoorzien incl. BTW DB

Totale kosten incl. BTW 200

Het beschikbaar gestelde krediet zal samengevoegd worden met het krediet voor het Plan van 
Aanpak voor Vecht Dalfsen West.

RISICO’S
Samenwerking met Waterschap Vechtstromen is een kans op een meer duurzame inrichting van de 
Vecht, maar mag niet ten koste gaan van onze wettelijke taak om de waterveiligheid te waarborgen. 
Onderlinge taken en verantwoordelijkheden zullen vastgelegd worden in een 
Samenwerkingsovereenkomst. Hierin zal ook duidelijk worden dat het terugvallen op traditionele 
dijkversterkingsmogelijkheden altijd en op ieder moment mogelijk is.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de waarnemend dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk P.A. Zoon


