
Geacht bestuur, 

Met deze brief informeren wij u kort over enkele actuele ontwikkelingen in het project HWBP 
Stadsdijken. 

Samenwerkingsovereenkomsten Gemeente Zwolle en RWS
Rijkswaterstaat en gemeente Zwolle zijn belangrijke partners in het project HWBP project Stadsdijken. 
Met deze partijen zijn overeenkomsten opgesteld ten aanzien van meekoppelkansen en de algehele 
samenwerking ten behoeve van het project Stadsdijken. Het betreft meekoppelkansen die in elk geval 
in de volgende fase van planuitwerking integraal opgenomen worden in het ontwerp- en 
omgevingsproces van het project. Het betreft het meekoppelen van de aanleg van een fietspad en 
wandelenpaden (gemeente Zwolle) en het vervangen van damwanden ‘Kop van Voorst’ langs de 
vaarweg Zwolle-IJsselkanaal (RWS). Daarnaast bevat de overeenkomst met Rijkswaterstaat een 
afspraak tot financiële bijdrage aan het project Stadsdijken. Wij hebben de overeenkomsten op 29 
januari vastgesteld en deze zullen eind februari worden ondertekend.

Voornemen tot gunning contract ‘Dijkteam Zwolle’
Op 29 januari hebben wij het voornemen tot gunning van het contract ‘Dijkteam Zwolle’ aan Dijkzone 
Alliantie Zwolle, bestaande uit Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. en Ploegam B.V. met 
ondersteuning van onder andere ingenieursbureau Tauw  kenbaar gemaakt. Met deze partij zal in 
gezamenlijkheid de planuitwerkingsfase worden uitgevoerd.  Deze samenwerking wordt in de 
uitvoeringsfase voortgezet in een meer traditionele verhouding onder de UAV-GC. Indien tijdens de 
wettelijk bezwaartermijn geen bezwaren worden ingediend, zal op 19 februari het contract ‘Dijkteam 
Zwolle’ definitief gegund worden. Vervolgens zullen WDODelta en de marktpartij samen werken aan 
een plan van aanpak en de subsidieaanvraag bij de programmadirectie HWBP voor de 
planuitwerkingsfase. Het AB zal in dit proces worden gevraagd krediet te verlenen voor de 
planuitwerkingsfase.  

Opening Twistvliettoren en start samenwerking participatieproces met Travers
Op 11 januari heeft Hans de Jong samen met de wijkwethouder van gemeente Zwolle en de directeur 
van welzijnsorganisatie Travers de Twistvliettoren geopend. De toren heeft een nieuwe functie 
gekregen voor projecten op gebied van waterveiligheid en klimaatadaptie in Holtenbroek, Aa landen 
en Stadshagen. De Twistvliettoren is het voormalig brugbedieningsgebouw langs de Twistvlietbrug en 
de Holtenbroekerdijk. Het was tevens het startschot voor de samenwerking van Travers en WDODelta 
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binnen het project Stadsdijken. Travers zal namens WDODelta het participatieproces met de woonwijk 
Holtenbroek verzorgen in de planuitwerkingsfase. 
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