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Veiligheidsoordeel en bijzondere aandachtspunten en risico’s 
eerste landelijke Wettelijke Beoordeling WDODelta  
 

Van: Vakgroep Waterveiligheid O&A 
Datum: 15 november 2022 
  

Achtergrond 
WDODelta is de beheerder van in totaal 228 km primaire waterkeringen in de IJssel-Vechtdelta langs 
onder andere de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Zwarte Water en het IJssel. 
 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Waterkering in 1996 (nu: Waterwet) moeten beheerders 
van primaire waterkeringen ten minste eens in de 12 jaar beoordelen (voorheen: toetsen) of hun 
waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.  
Vanaf 1 januari 2017 heeft de uitvoering van de eerste Wettelijke Beoordelingsronde (voorheen: 
Toetsronde) van de primaire waterkeringen plaatsgevonden. In deze beoordelingsronde is gewerkt met 
de nieuwe overstromingskansnormen en een nieuw instrumentarium, het WBI2017.  
 
Het veiligheidsoordeel van alle primaire waterkeringen in het beheergebied van WDODelta is bekend. 
Dit resultaat is overlegd met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die namens de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat het toezicht houdt op de primaire waterkeringen.  
 
In voorliggende notitie worden het veiligheidsoordeel en de bijzondere aandachtspunten en risico’s per 
dijktraject gepresenteerd  

Veiligheidsoordeel 
Het veiligheidsoordeel van het dijktraject 202 (Kadoelen) bedraagt “Categorie B, Dijktraject voldoet aan 
ondergrens, niet aan signaleringswaarde. Het veiligheidsoordeel van de dijktrajecten, 9-1 (Vecht 
Noord), 9-2 (Zwartsluis-Kadoelen), 10-2 (Mastenbroek-Zwarte Meer), 10-3 (Mastenbroek-IJssel), 11-1 
(Hattem-Reevediep), 11-2 (Kampen) en 53-1 (Schipbeek-Olst) bedraagt “categorie C, Dijktraject voldoet 
niet aan zowel de ondergrens als de signaleringswaarde”. Het veiligheidsoordeel van de dijktrajecten 
10-1 (Mastenbroek-Zwarte Water), 11-3 (Noordelijke Randmeerdijk), 53-2 (Zwolle-Olst), 53-3 (Vecht 
Zuid) en 225 (Ganzensluis-Ramspol) bedraagt “categorie D, Dijktraject voldoet ruim niet aan zowel de 
ondergrens als de signaleringswaarde”.  
 
Dit veiligheidsoordeel van de dijktrajecten in het beheergebied van WDODelta is gepresenteerd in Tabel 
1 en is grafisch weergegeven in Figuur 1. In Bijlage 1 is Figuur 1 op een grotere schaal opgenomen. 
 

Dijktraject Naam Categorie Aanduiding 
9-1 Vecht Noord C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
9-2 Zwartsluis-Kadoelen C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
10-1 Mastenbroek-Zwarte Water D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
10-2 Mastenbroek-Zwarte Meer C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
10-3 Mastenbroek-IJssel C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
11-1 Hattem-Reevediep C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
11-2 Kampen C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
11-3 Noordelijke Randmeerdijk D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
53-1 Schipbeek-Olst C Voldoet niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
53-2 Zwolle-Olst D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens 



Dijktraject Naam Categorie Aanduiding 
53-3 Vecht Zuid D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens 
202 Kadoelen B Voldoet aan ondergrens, niet aan signaleringswaarde 
225 Ganzensluis-Ramspol D Voldoet ruim niet aan signaleringswaarde en ondergrens 

Tabel 1: Veiligheidsoordeel dijktrajecten WDODelta 
 
Het veiligheidsoordeel van dijktraject 11-2 betreft een voorlopig veiligheidsoordeel. Het definitieve 
oordeel wordt in de tweede landelijke Wettelijke Beoordeling bepaald. 
 

 
Figuur 1: Veiligheidsoordeel op trajectniveau dijktrajecten WDODelta 

 
Het (ruim) niet voldoen aan zowel de signaleringswaarde als de ondergrens betekent dat de 
dijktrajecten niet aan de wettelijke norm voldoen. Dit zal voornamelijk het gevolg zijn van verandering 
in klimaatscenario’s, normverandering en/of beoordelingssystematiek. Zowel voor het 
veiligheidsoordeel “categorie C” als voor “categorie D“ betekent het dat het dijktraject aangemeld moet 
worden bij het HWBP om verbeterd te worden. 

Bijzondere aandachtspunten en risico’s per dijktraject 
De resultaten van de Wettelijke Beoordeling zijn per dijktraject voorgelegd aan de 
waterkeringbeheerders. Over het geheel genomen komen de ervaringen van de 
waterkeringbeheerders overeen met deze resultaten. 
  



Dijktraject 9-1, Vecht Noord 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 2 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 2. 
 

 
Figuur 2: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 9-1 

 
Het veiligheidsoordeel wordt met name bepaald door de toets-sporen grasbekleding erosie 
buitentalud, piping en macrostabiliteit binnenwaarts. Van de kunstwerken voldoen de gemalen 
Streukelerzijl-Zuid, Galgenrak en Kloosterzijl niet aan de wettelijke eisen. 
 
Het waterschap heeft dit dijktraject al aangemeld voor het HWBP-programma. Momenteel zijn delen 
van dit dijktraject al onderdeel van lopende dijkverbeteringsprojecten. Zo is het dijkverbeteringsproject 
Stenendijk Hasselt in realisatie en bevindt het dijkverbeteringsproject Veilige Vecht van Dalfsen tot 
Zwolle zich in de Verkenningsfase. 
  



Dijktraject 9-2, Zwartsluis-Kadoelen 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 3 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 3. 
 

 
Figuur 3: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 9-2 

 
Het veiligheidsoordeel wordt met name bepaald door de toets-sporen met betrekking tot de 
grasbekleding, piping en macrostabiliteit binnenwaarts. De kunstwerken in het dijktraject voldoen allen 
aan de wettelijke eisen.  
 
Dijktraject 9-2 ligt achter Ramspol en de verbindende waterkering 225 (IJsselmuiden – Ramspol). 
Over grote delen van het dijktraject staat er onder normale omstandigheden geen water tegen de 
kering. De kering wordt dus zelden belast en we hebben voor de huidige kering geen kennis op basis 
van hoogwatersituaties die in de buurt komen van maatgevende hoogwaters. 
 
Het waterschap zal het dijktraject aanmelden voor het HWBP-programma. Dit dijktraject is, in 
vergelijking met andere dijktrajecten in het beheergebied van WDODelta, niet zwaar afgekeurd. Op 
basis van urgentie zal dit dijktraject in de herprogrammering achterin onze programmering geplaatst 
worden. 
  



Dijktraject 10-1, Mastenbroek-Zwarte Water 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 4 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 4. 
 

 
Figuur 4: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 10-1 
 

Op de meeste toets-sporen voldoet het dijktraject aan de ondergrens. Op de toets-sporen piping, 
macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts en grasbekleding afschuiven buitentalud, niet of gedeeltelijk.  
Alle beoordeelde kunstwerken in het dijktraject voldoen aan de wettelijke eisen, met uitzondering van 
de damwanden lang het Zwolle-IJsselkanaal. Dit was al bekend binnen het waterschap. 
 
Dijktraject 10-1 ligt achter Ramspol en de verbindende waterkering 225 (IJsselmuiden – Ramspol). 
Over grote delen van het dijktraject staat er onder normale omstandigheden geen water tegen de 
kering. Ook hoogwaters die qua waterstand in de buurt komen van de normwaterstanden komen niet 
vaak voor. Hierdoor hebben we geen kennis op basis van hoogwatersituaties die in de buurt komen 
van maatgevende hoogwaters. 
 
Het waterschap heeft dit dijktraject al aangemeld voor het HWBP-programma. Het resultaat van de 
beoordeling bevestigt de noodzaak daarvoor.  
  



Dijktraject 10-2, Mastenbroek-Zwarte Meer 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 5 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 5. 
 

 
Figuur 5: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 10-2 
 

Op de meeste toets-sporen voldoet het traject aan de ondergrens en signaleringswaarde, op de toets-
sporen grasbekleding erosie kruin, macrostabiliteit binnenwaarts en piping niet of gedeeltelijk. Van de 
kunstwerken voldoet gemaal Nieuw Lutterzijl niet ten aanzien van betrouwbaarheid sluiting. 
 
Dijktraject 10-2 ligt achter Ramspol en de verbindende waterkering 225 (IJsselmuiden – Ramspol). 
Over grote delen van het dijktraject staat er onder normale omstandigheden geen water tegen de 
kering. Ook hoogwaters die qua waterstand in de buurt komen van de normwaterstanden komen niet 
vaak voor. Hierdoor hebben we geen kennis op basis van hoogwatersituaties die in de buurt komen 
van maatgevende hoogwaters. 
 
Op enkele trajecten ligt er een provinciale weg op de kering. Deze weg heeft periodiek onderhoud 
nodig. Het waterschap is in gesprek met de provincie om te onderzoeken of opgaven samenvallen. 
Indien dat het geval is gaan we na of het zinvol is om gelijktijdig met het groot onderhoud aan de weg 
de hoogtetekorten op te lossen. 
 
Het waterschap heeft dit dijktraject al aangemeld voor het HWBP-programma. Het resultaat van de 
beoordeling bevestigt de noodzaak daarvoor.  
  



Dijktraject 10-3, Mastenbroek-IJssel 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 6 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 6. 
 

 
Figuur 6: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 10-3 
 

Het veiligheidsoordeel wordt met name bepaald door de toets-sporen grasbekleding erosie kruin en 
binnentalud, grasbekleding erosie buitentalud, piping en macrostabiliteit. De kunstwerken in het 
dijktraject voldoen allen aan de wettelijke eisen.  
 
Het waterschap heeft dit dijktraject al aangemeld voor het HWBP-programma. Het resultaat van de 
beoordeling bevestigt de noodzaak daarvoor.  
  



Dijktraject 11-1, Hattem-Reevediep 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 7 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 7. 
 

 
Figuur 7: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 11-1 
 

Het veiligheidsoordeel wordt met name bepaald door de toets-sporen macrostabiliteit buitenwaarts, 
grasbekleding erosie buitenwaarts, piping, macrostabiliteit binnenwaarts, grasbekleding erosie kruin 
en binnentalud en stabiliteit steenzetting. 
 
Het overgrote deel van de afgekeurde vakken bevindt zich in het beheergebied van waterschap 
Drents Overijsselse Delta. 
 
Het waterschap zal het dijktraject aanmelden voor het HWBP-programma.  
 
Dit dijktraject is, in vergelijking met andere dijktrajecten in het beheergebied van WDODelta, niet 
zwaar afgekeurd. Op basis van urgentie zal dit dijktraject in de herprogrammering achterin onze 
programmering geplaatst worden. In de planning voor de tweede landelijke Wettelijke Beoordeling 
wordt dit dijktraject zo gepland dat er genoeg tijd is voor de dijk om te zetten en daarmee gedegen 
grondonderzoek uitgevoerd kan worden voor de Reevediepdijken. 
  



Dijktraject 11-2, Kampen 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 8 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 8. 
 

 
Figuur 8: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 11-2 
 

Het dijktraject 11-2 voldoet op basis van de beoordeling, uitgevoerd in lijn met het Wettelijk 
Beoordelingsinstrumentarium 2017, niet aan de signaleringswaarde en de ondergrens. Hierdoor valt 
het voorlopig oordeel van dijktraject 11-2, op basis van conservatieve analyses, in 
beoordelingscategorie C. Hierbij wordt opgemerkt dat, in het kader van het voorlopig oordeel, niet in 
alle gevallen een stabiel oordeel is bereikt. De gekozen aanpak is conservatief en de faalkansen voor 
de verschillende sporen zijn naar verwachting aan te scherpen. Het is echter onwaarschijnlijk dat het 
oordeel ongunstiger uitpakt bij een gedetailleerdere beschouwing van het dijktraject. 
 
Het negatieve veiligheidsoordeel wordt vooral bepaald door macrostabiliteit buitenwaarts, piping, 
grasbekleding erosie buitentalud, grasbekleding afschuiven binnentalud, piping bij kunstwerk en 
sterkte en stabiliteit langsconstructies.  
 
Het waterschap heeft dit dijktraject al (als onderdeel van het HWBP-project Rondom Kampen) 
aangemeld voor verbetering in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
 
Dit dijktraject is, in vergelijking met andere dijktrajecten in het beheergebied van WDODelta, niet 
zwaar afgekeurd. Op basis van urgentie stond dit dijktraject al als één van de laatste dijktrajecten 
geprogrammeerd. Op basis van de uitkomsten van deze beoordeling is het niet noodzakelijk dit 
dijktraject eerder te programmeren. In de planning voor de tweede landelijke Wettelijke Beoordeling 
wordt dit dijktraject dusdanig gepland dat er genoeg tijd is voor de dijk om te zetten en daarmee 
gedegen grondonderzoek uitgevoerd kan worden voor de Reevediepdijken, en dat de beoordeling 
vóór 2029 is afgerond. Dit laatste is een voorwaarde uit het wettelijke instrumentarium voor het 
gebruik van het voorlopig veiligheidsoordeel. 
 
Het definitieve oordeel wordt in de tweede landelijke Wettelijke Beoordeling bepaald. 



Dijktraject 11-3, Noordelijke Randmeerdijk 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 9 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 9. 
 

 
Figuur 9: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 11-3 
 

De Noordelijke Randmeerdijk is in beheer van Waterschap Vallei en Veluwe met uitzondering van het 
meest noordoostelijk gelegen dijklichaam van 269 meter. Dit deel ligt direct ten zuiden van de nieuwe 
dijken van het Reevediep en in het verlengde van de Noordelijke Randmeerdijk van Waterschap Vallei 
en Veluwe en is in beheer bij WDODelta.  
 
Momenteel wordt de Noordelijke Randmeerdijk verbeterd waarbij het dijktracé in het beheergebied van 
WDODelta wordt meegenomen. Waterschap Vallei en Veluwe en WDODelta hebben hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst geregeld, waarbij Waterschap Vallei en Veluwe de dijkverbetering 
coördineert. Naar verwachting zal in de loop van 2023 deze dijkverbetering zijn afgerond. 
  



Dijktraject 53-1, Schipbeek-Deventer 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 10 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 10. 
 

 
Figuur 10: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 53-1 
 

Op de meeste toets-sporen voldoet het traject aan de ondergrens. Op de toets-sporen piping, gras 
erosie kruin en binnentalud, grasbekleding afschuiven buitentalud, grasbekleding erosie buitentalud niet 
of gedeeltelijk. 
 
Van alle beoordeelde kunstwerken in het dijktraject voldoet enkel de inlaat Noordenbergsingel niet aan 
de eisen. De inlaat Noorderbergsingel is afgekeurd op het toets-spoor betrouwbaarheid sluiting. 
 
Het waterschap zal het dijktraject aanmelden voor het HWBP-programma. Dit dijktraject is, in 
vergelijking met andere dijktrajecten in het beheergebied van WDODelta, niet zwaar afgekeurd. Op 
basis van urgentie zal dit dijktraject in de herprogrammering achterin onze programmering geplaatst 
worden. 
  



Dijktraject 53-2, Zwolle-Olst 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 11 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 11. 
 

 
Figuur 11: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 53-2 
 

Het veiligheidsoordeel wordt met name bepaald door de toets-sporen grasbekleding erosie 
buitentalud, piping en macrostabiliteit binnenwaarts. Van de kunstwerken, voldoet het kunstwerk 
welke onderdeel uitmaakt van de IJssellinie (kunstwerk #2313) niet aan de wettelijke eisen voor piping 
en stabiliteit constructie. 
 
Het waterschap heeft dit dijktraject al aangemeld voor het HWBP-programma. Het 
dijkverbeteringsproject IJsselwerken Zwolle-Olst bevindt zich in de Planuitwerkingsfase. 
  



Dijktraject 53-3, Vecht Zuid 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 12 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 12. 
 

 
Figuur 12: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 53-3 
 

Het veiligheidsoordeel wordt met name bepaald door de toets-sporen grasbekleding erosie 
buitentalud, piping en macrostabiliteit binnenwaarts. Van de kunstwerken voldoet enkel de damwand 
langs het Zwolle-IJsselkanaal niet, de overige kunstwerken voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Het waterschap heeft dit dijktraject al aangemeld voor het HWBP-programma. Momenteel zijn delen 
van dit dijktraject al onderdeel van lopende dijkverbeteringsprojecten. Zo is het dijkverbeteringsproject 
Stadsdijken Zwolle in realisatie en bevindt het dijkverbeteringsproject Veilige Vecht van Dalfsen tot 
Zwolle zich in de Verkenningsfase. 
  



Dijktraject 202, Kadoelen 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 13 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 13. 
 

 
Figuur 13: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 202 
 

Het dijktraject voldoet aan de wettelijke eisen. Als gevolg hiervan zijn er geen risico’s en/of 
aandachtspunten. 
  



Dijktraject 225, Ganzensluis-Ramspol 
Het veiligheidsoordeel op vakniveau is weergegeven in Figuur 14 en is in hogere nauwkeurigheid 
opgenomen in Bijlage 14. 
 

 
Figuur 14: Veiligheidsoordeel op vakniveau dijktraject 225 
 

Het veiligheidsoordeel wordt vooral bepaald door de toets-sporen grasbekleding erosie kruin en 
binnentalud, piping en door het falen van het tussenhoofd van de geulsplitsingsdam van de 
Ramspolkering. 
 
Op 18 mei 2020 zijn er procesafspraken gemaakt tussen het Directoraat-Generaal Water en Bodem, 
WDODelta, Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel  met betrekking tot het dijktraject 225. Deze 
procesafspraken zijn opgenomen in de brief in Bijlage 15.  
 
Het uitvoeren van de eerste wettelijke beoordeling voor dit dijktraject is onderdeel van de eerste 
procesafspraak. Nu het veiligheidsoordeel bekend is, zal als vervolg hierop de resterende afspraken 
uit de brief, nog voor de beoordeling van het dijktraject 225 in de tweede landelijke Wettelijke 
Beoordelingsronde, worden uitgevoerd. Na het uitvoeren van de afspraken zal duidelijk zijn of de 
gestelde norm de correcte norm is en welke fysieke verbetermaatregel nodig is om de kering te laten 
voldoen aan de wettelijke norm. 

Reevediepdijken 
Ook delen van de Reevediepdijken (onderdeel van de dijktrajecten 11-1 en 11-2) zijn afgekeurd, 
ondanks dat deze dijken onlangs zijn opgeleverd. Dit heeft te maken met het wijzigen van diverse 
uitgangspunten en rekenmethodes die ten tijden van het maken van het ontwerp van de 
Reevediepdijken vigerend waren ten opzichte van de beoordelingsmethode van nu. Enkele 
voorbeelden van deze wijzigingen zijn de invoering van de nieuwe normering op basis van een 
faalkansbenadering, gewijzigde hydraulische belastingen voor dit gebied en andere rekenmethodes 
om de sterkte van de kering te berekenen, zoals voor piping en macrostabiliteit. 



Te treffen voorzieningen 
De te treffen voorzieningen tot de beoordeling in de volgende beoordelingsronde of tot verbetering 
binnen het HWBP zijn: 
- Tijdens hoogwater intensief monitoren.  
- De waterkeringbeheerders hebben voor ieder seizoen een lijst met “aandachtspunten hoogwater”. 

In deze lijst staan acties en locaties waarvoor expliciete acties zijn opgenomen en die extra 
aandacht krijgen. Deze lijst is bijgewerkt naar aanleiding van het resultaat van de Wettelijke 
Beoordeling. 

- Opstellen van een protocol voor het beheer in hoogwatersituaties. 
- Actuele sterkte wordt opgenomen in de “actuele-sterktetool”. 

Bijlagen 
Bijlage 1: Veiligheidsoordeel op trajectniveau dijktrajecten WDODelta. 
Bijlage 2: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 9-1. 
Bijlage 3: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 9-2. 
Bijlage 4: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 10-1. 
Bijlage 5: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 10-2. 
Bijlage 6: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 10-3. 
Bijlage 7: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 11-1. 
Bijlage 8: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 11-2. 
Bijlage 9: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 11-3. 
Bijlage 10: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 53-1. 
Bijlage 11: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 53-2. 
Bijlage 12: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 53-3. 
Bijlage 13: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 202. 
Bijlage 14: Veiligheidsoordeel op vakniveau, dijktraject 225. 
Bijlage 15: Brief met procesafspraken dijktraject 225. 
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Betreft 	Procesafspraken voorliggende kering 225 Waterwet 

De IJsseldelta is de afgelopen jaren sterk veranderd met als doel meerwaarde 
creëren voor waterveiligheid, bereikbaarheid, natuur, recreatie en economie 
(vestigingsklimaat en agrarische structuur). De rechtsvoorgangers van onze 
organisaties hebben zich hier, samen met alle andere overheden in de regio, aan 
verbonden via diverse bestuurs- en samenwerkingsovereenkomsten. 

Het project IJsseldelta-Zuid heeft ter verbetering van de waterveiligheid als 
taakstelling uit de PKB Ruimte voor de Rivier een waterstandsdaling van de IJssel 
van 41 cm bij Zwolle meegekregen. In de eerste fase van dit project (periode 
2010-2019) is het zomerbed van de IJssel bij Kampen verlaagd en een 
hoogwatergeul aangelegd ten zuiden van Kampen tussen de IJssel en het 
Drontermeer. Hiermee is een deel van de waterveiligheidstaakstelling behaald. 
Om de hoogwatergeul, het Reevediep, volwaardig te laten functioneren en de 
overige waterstandsdaling te realiseren, dient een aantal werken te worden 
aangepast, dan wel aangelegd of verwijderd. Dit gebeurt in fase 2. De schut- en 
spuisluis in de Reevedam en de versterking van de Drontermeerdijk zijn 
momenteel in realisatie. Vervolgens vindt de bouw van een nieuwe brug voor de 
N307 in combinatie met amovering van de Roggebotkering en de Roggebotsluis 
plaats. De amovering maakt het nodig maatregelen te treffen aan buitendijkse 
recreatiepercelen. 
Met de waterstandsdaling op de IJssel van alle onderdelen van het project 
IJsseldelta-Zuid tezamen is de waterveiligheid langs delen van de IJssel vergroot 
en de waterveiligheidsopgave voor de dijken langs deze rivier verkleind. 

Voor de amovering van de Roggebotkering/sluis wordt in 2020 een Projectplan 
Waterwet in procedure gebracht. Hiertoe is effectonderzoek verricht, onder andere 
op het gebied van waterveiligheid. Voor het normtraject 225, langs de 
rechteroever van de IJssel, tussen IJsselmuiden en Ketelmeer, is een nadere 
analyse uitgevoerd. Dit is gedaan, omdat hier lokaal een waterstandsverhogend 
effect optreedt op de IJssel door het pakket aan maatregelen van IJsseldelta-Zuid, 
terwijl de kering mogelijk nu al niet aan de norm voldoet. 
Deze samengestelde voorliggende kering (VK225) bestaat uit een dam bij de 
Ganzensluis, de Ganzensluis, een groene kering, een overstroombare kering en 
stormvloedkering Ramspol. Sinds de landelijke invoering van de nieuwe wettelijke 
normering voor waterveiligheid in 2017, geldt ook voor het normtraject 225 een 
nieuwe norm. 
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Beoordeling van VK225 aan de wettelijke norm gebeurt als onderdeel van de 
eerste Landelijke Beoordelingsronde voor 2023 door de beheerders Waterschap 
Drents Overijsselse Delta en Rijkswaterstaat Midden-Nederland gezamenlijk. 
Hiervoor worden gezamenlijke afspraken vastgelegd, waarbij partijen de 
beschikbare (eventueel nieuwe) kennis en kunde van het watersysteem, het 
achterliggende gebied, de onderdelen van de kering en de specifieke vereisten 
voor beoordeling van voorliggende keringen inbrengen. 

Directoraat-Generaal Water en Bodem, Waterschap Drents Overijsselse Delta, 
Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel maken de volgende uit hun bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid volgende procesafspraken: 

- RWS en WDOD voeren gezamenlijk een beoordeling van VK225 aan de 
wettelijke norm uit; 
Onderdeel van deze beoordeling is een achterlandstudie waarin het effect 
van het functioneren van VK225 op de achterliggende primaire keringen in 
beeld wordt gebracht; 
DGWB en Provincie Overijssel worden betrokken bij de beoordeling van 
VK225, DGWB vanuit haar rol als normsteller en medefinancier van het 
HWBP en de Provincie Overijssel als eigenaar van de Ganzensluis (het 
waterkeringbeheer staat in principe los van het eigendom); 
Parallel aan de beoordeling brengt RWS, in afstemming met DGWB, WDOD 
en Provincie Overijssel, in beeld in hoeverre de inzichten uit de 
beoordeling afwijken van de aannames die bepalend zijn geweest voor de 
normstelling van VK225; 
Partijen brengen in beeld welke (combinatie van) maatregelen er mogelijk 
zijn om de kering zo optimaal mogelijk te laten functioneren en aan de 
beoogde norm te laten voldoen en/of de norm van de kering aan te 
passen; 
Indien wijziging van normstelling van de voorliggende primaire 
waterkering gewenst is, draagt DGWB hier zorg voor; 

- Indien een fysieke verbetermaatregel nodig is, draagt de waterstaatkundig 
beheerder (Rijk of WDOD) hier zorg voor; 
Hierbij wordt in beeld gebracht óf en zo ja, in hoeverre, de omvang van de 
verbetermaatregel aanvullend op het niet voldoen aan de wettelijke norm, 
beïnvloed wordt door de uitvoering van de maatregelen van LIsseldelta-
Zuid; 

- Voor zover er sprake is van aanvullende verbeteropgave als gevolg van 
project IJsseldelta-Zuid, maken DGWB en WDOD hierover pragmatische 
afspraken als onderdeel van de nazorg Ruimte voor de Rivier. 
Voor het overige volgt de verbetermaatregel de gebruikelijke regels en 
procedures van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Zo dragen we ook voor de toekomst gezamenlijk, ieder vanuit de eigen 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid, zorg voor waterveiligheid in het gebied. 

Bestuurskern 
Dir.Waterveiligheid, 
Klimaatadaptatie en Bestuu 
Regie en Innovatie 
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Het dagelijks bestuur van het Waterscha rents Overijsselse Delta 
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Dhr. Ir. B.W.A.H. Pa 

Cl 

Directeur Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het Directoraat-
Generaal Water en Bodem 

Dhr. drs. T. Livius MPA 

A. 
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Bestuurskern 
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5. 

Directeur Netwerk Management Rijkswatersnat Midden-Nederland 

70,./t9a4c. 
drs. Y. J. Heijsman 

Directeur Strategie Provincie Overijssel 
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