
Geachte heer Wagener,

Op 18 december 2018 heeft u ons het concept-programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2020 – 

2025 gestuurd. Met waardering hebben wij kennis genomen van het door u opgestelde programma. 

Wij onderschrijven de noodzaak om te komen tot een stabiel programma en dragen daar graag aan 

bij. De komende jaren zijn wij intensief bezig met het beoordelen van onze dijktrajecten. Zoals u 

weet hebben de beoordelingen in een aantal gevallen reeds geleid tot een andere opgave dan de 

opgave die was bepaald op basis van LRT3 en nadere veiligheidsanalyses. Volgens planning zijn 

wij tot het einde van de eerste beoordelingsronde (eind 2022) bezig met beoordelen. Op basis van 

de ervaringen tot nu toe verwachten wij dat de resulaten van de beoordelingen tot andere opgaven 

kunnen leiden dan de opgaven die we enkele jaren geleden bij u hebbben aangeleverd voor de 

‘potloodprogrammering’. Concreet speelt dit op dit moment bij de opgave voor de Vecht en het 

traject Mastenbroek Zwarte Meer. Dit kan aanleiding zijn om de projecten te heroverwegen. 

Binnenkort zullen wij hierover ambtelijk met u in gesprek gaan. 

Wij zijn nauw betrokken bij het vormgeven van een ‘ingangstoets’ voor het aanmelden van projecten 

voor het HWBP-programma en hebben er vertrouwen in dat die processtap bij zal dragen aan een 

grotere stabiliteit van het programma. 

Hieronder gaan wij in op de vragen die u ons stelt:

1. Kunt u instemmen met het voorliggende concept programmavoorstel 2020-2025?

Wij kunnen instemmen met het programma, met dien verstande dat wij één wijzigingsvoorstel willen 

inbrengen. Wij willen de start verkenning voor het project ‘Keersluis Zwolle’ met 3 jaar uitstellen. Het 

kunstwerk vormt een sluitstuk van het dijktraject ‘Stadsdijken Zwolle’ waarvoor binnenkort de 

planfase start. De keersluis vormt de verbinding met het achterliggende regionaal water in Salland 

en Zwolle. Voor dit regionaal water zijn er verschillende opgaven. De mogelijke oplossingsrichtingen 

willen we graag in samenhang verkennen  en afstemmen met de partners in de regio. 

2. Staat u gesteld voor de opgave in het ontwerp programma 2020-2025 conform de aangegeven 

planning, de berekende eigen bijdrage en uw eventuele voorfinancieringen?
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De projecten die gepland staan in de periode 2020 – 2025 zijn bij ons opgenomen in de 

meerjarenbegroting. Voor de projecten die al lopen zijn goed bemenste IPM-teams beschikbaar. 

Voor de projecten Vecht Dalfsen-West, Zwolle en Stenendijk zijn IPM-teams in opbouw. Wij 

verwachten daarbij geen problemen. 

3. U wordt verzocht het ontwerp programma voor uw beheergebied te bespreken met de 

gebiedspartners en waar relevant voor uw opgave in de gebiedsoverleggen van het 

Deltaprogramma. We verzoeken u om uw conclusies over samenhang met andere regionale 

opgaven uit deze overleggen mee te nemen in uw reactie op bovenstaande vragen.

In het kader van de consultatie hebben wij de gemeenten langs onze rivieren, RWS en de provincie 

Overijssel gevraagd om een reactie. Dit overleg heeft geleid tot één verzoek met betrekking tot de 

programmering van de gemeente Zwolle. De gemeente vraagt om het uitstellen van de start 

verkenning van de Keersluis Zwolle, zoals ook benoemd onder vraag 1. Wij onderhouden intensieve 

contacten met de gemeenten over onze dijkversterkingsopgaven. Daarbij spreken we vaak over 

mogelijke meekoppelkansen. Deze brief is, samen met de reacties die van de waterschappen Rijn 

en IJssel en Vallei en Veluwe, besproken in de Stuurgroep IJssel.

Enkele gemeenten hebben, net als in voorgaande jaren, aandacht gevraagd voor het feit dat het 

participeren in HWBP-projecten van hen veel capaciteit vraagt. Wij proberen hierover goede 

afspraken te maken met gemeenten. Capaciteitsproblemen bij gemeenten zien wij wel als een groot 

risico voor onze projecten en daarmee voor de stabiliteit van het programma.

Wij wensen u succes met het definitief maken van het programma en vertrouwen op een prettige 

samenwerking bij het realiseren van onze opgaven.

de secretaris-directeur de dijkgraaf,

ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk


