
Geacht bestuur, 

Hiermee informeren we u over ons besluit kennis te nemen van het Statenvoorstel ‘Aanwijzing en 
normering regionale keringen in Overijssel’ van de provincie Overijssel. WDODelta is nauw betrokken 
geweest bij de totstandkoming van het statenvoorstel. Wij hebben besloten een positieve zienswijze in 
te dienen met steun voor de normwijziging en een oproep om gezamenlijk op te trekken voor het 
dragen van de verantwoordelijkheid over het behalen van het nieuwe beschermingsniveau. 

De provincie is op grond van de Waterwet verantwoordelijk voor het aanwijzen en
normeren van regionale waterkeringen. De normering voor de Sallandse Weteringen en 
Kampereilanden is herijkt, zodat deze in overeenstemming is met de in 2018 vastgestelde provinciale 
methodiek. 
Uitkomsten van deze herijking is dat het beschermingsniveau van het stedelijk gebied van Zwolle 
omhoog gaat. Dit gebeurt door middel van een nieuwe normering en het aanwijzen van de kering 
rondom Marslanden G (zie roze lijnen in figuur 1) als regionale kering. Voor de Kampereilanden geldt 
dat het huidige beschermingsniveau gehandhaafd blijft. De herijking en aanwijzing is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincie Overijssel, WDODelta en de gemeente Zwolle. 

De aanwijzing en normering worden in de eerst volgende actualisatieronde (verwacht in 2022) van de 
Omgevingsvisie- en verordening verwerkt. Daarna volgt een inspraakprocedure waarvoor wij een 
positieve zienswijze in dienen ten aanzien van het onderwerp: aanwijzing en normering regionale 
keringen.
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Na vaststelling van de gewijzigde normering worden de regionale keringen door het waterschap 
getoetst aan de hand van de (nog te bepalen) maatgevende waterstanden. Hierover treden 
Gedeputeerde Staten in gesprek met ons. Op het moment dat de opgave bekend is, wordt -zoals 
beschreven in het concept-Ontwerp WBP- verkend welke strategieën ingezet kunnen worden om te 
komen tot de vereiste bescherming. Dit kan een dijkversterking zijn, maar bijvoorbeeld ook 
maatregelen in het stroomgebied van de Sallandse Weteringen die de afvoer beperken, of een 
combinatie hiervan. Maatregelen in het stroomgebied bieden eveneens kansen voor het meekoppelen 
met andere waterschapsopgaven zoals het bestrijden van droogte en/of wateroverlast. Ook zijn er 
kansen voor het meekoppelen met opgaven van medeoverheden, zoals de eerdergenoemde 
verstedelijkingsopgave. De beoogde tijdshorizon van 2050 geeft voldoende mogelijkheden voor 
doelmatige maatregelen met maatschappelijke meerwaarde voor het gebied.
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