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onderwerp Project HWBP Stadsdijken Zwolle  

Bij deze informeren wij u over de stand van zaken en het te doorlopen (bestuurlijk)proces voor de 
komende maanden van het project HWBP Stadsdijken Zwolle. 
 
Inhoudelijke voortgang 
Het waterschap heeft in samenwerking met Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) de opdracht de dijk voor 
2024 te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, zoals vastgelegd in de Waterwet. Dit gebeurt 
conform de systematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) op sobere en 
doelmatige wijze, met meerwaarde voor de omgeving tegen acceptabele kosten. 
In het ontwerpproces is, om te komen tot een Voorlopig Ontwerp (VO), gebruik gemaakt van de 
nieuwe rekenregels van het ontwerpinstrumentarium (OI), dat door het ministerie beschikbaar is 
gesteld. Bij de vaststelling van het VoorKeursAlternatief (VKA) door u in 2017 was bekend dat er een 
nieuwe versie van het OI in gebruik zou worden genomen. Om kosten te besparen is in 2017 besloten 
de gevolgen van het nieuwe OI direct mee te nemen in de planuitwerking. 
Het nieuwe OI in combinatie met de recent uitgevoerde geotechnische onderzoeken leidt tot een op 
onderdelen ander ontwerp. Hierdoor was het nodig om het door u vastgestelde VKA op enkele 
locaties te heroverwegen. Om verrassingen en stagnatie in het vervolg proces te voorkomen is dit VO 
door het DB vastgesteld als eerste stap richting het Projectplan Waterwet (PPWW). 
 
Bijzondere aandachtspunten en risico’s 
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is sprake van substantiële tijdelijke stikstof emissies, 
met name veroorzaakt door de in te zetten werktuigen zoals kranen en shovels. De emissies vanuit 
deze werktuigen zijn zo ver als praktisch mogelijk teruggebracht, doordat gekozen is voor de inzet van 
stage IV-materieel (materieel met een lage emissie). Deze tijdelijke bijdrage aan de verzuring en 
eutrofiering van de omliggende Natura2000 gebieden is op basis van de voorgeschreven AERIUS-
berekening in beeld gebracht. Deze leidt richting een ADC toets in het kader van de wet 
natuurbescherming. Probleem is dat een nieuwe versie van de AERIUS-rekentool is aangekondigd, 
die verplicht gebruikt moet worden. Deze is echter naar verwachting pas per 15 oktober 2020 
beschikbaar. Dit levert een procesverstoring op in de planning van het vergunningentraject. Deze 
verstoring is vanzelfsprekend onderwerp van gesprek met het HWBP. 
 
Projectplan Waterwet en hoofdvergunningen 
Door deze verstoring is nu voorzien dat het Projectplan Waterwet (PPWW) door het DB in januari 
2021 (i.p.v. november 2020) in ontwerp kan worden vastgesteld. Het VO is hiervan een integraal 
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onderdeel. In februari / maart 2021 zal door de provincie Overijssel de gecoördineerde ter inzage 
legging van het Ontwerp PPWW en de in ontwerp vastgestelde hoofdvergunningen plaatsvinden. 
Vervolgens worden in April / mei 2021 de zienswijzen verwerkt, het definitieve PPWW opgesteld en 
ter vaststelling aangeboden aan het AB. 
 
Financiën 
In de besloten vergadering van mei 2020 bent u geïnformeerd over de subsidieverlening voor de Plan 
Uitwerkingsfase (PU). In overleg met de programmadirectie HWBP is een oplossing hiervoor nu in 
zicht. De consequenties van de wijzigingen in het ontwerp leiden er toe dat de Realisatieraming 
substantieel duurder uit zal vallen (ca. €100 miljoen) dan het VKA uit 2017 (ca. € 60 miljoen). De 
voorlopige kostenraming realisatie is gedeeld met het HWBP en wordt momenteel nader besproken. 
De definitieve kostenraming wordt in 2021 vastgesteld en in het kader van de subsidieaanvraag voor 
de realisatiefase aan u voorgelegd. Het HWBP is akkoord met dit VO, hetgeen inhoudt dat ze haar 
ook subsidiabel acht. In de begrotingsbrief / meerjarenraming van het waterschap is reeds rekening 
gehouden met de kostenstijging die het VO met zich meebrengt. 
Begin november zal de subsidie aanvraag voor de PU na goedkeuring van het DB worden ingediend 
bij het HWBP. Op 15 December wordt de definitieve aanvraag voor het voorbereidingskrediet ter 
goedkeuring in uw vergadering gebracht. Tevens zal u in deze vergadering gevraagd worden een 
voorschot te verlenen op het realisatiekrediet t.b.v. het uitvoeren van bepaalde 
conditioneringswerkzaamheden, vooruitlopend op de realisatie.  
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