
Geacht bestuur, 

Bij de behandeling van het Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle (op 22 maart 2022) heeft 
mevrouw Onderdijk een vraag gesteld over het gebruik van de zogenaamde flexibiliteit bepalingen die 
in dat plan worden genoemd. De heer Breunissen deed toen de toezegging dat het AB op de hoogte 
wordt gehouden wanneer er bij de verdere uitwerking van het ontwerp en in de realisatiefase gebruik 
wordt gemaakt van deze flexibiliteit bepalingen. Via deze brief informeren we u hoe we dit gaan doen.

De omschrijving van deze bepalingen is te vinden in paragraaf 2.1.2 van het door u vastgestelde 
Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle (PPWW). Bij de uitwerking van het ontwerp en de realisatie 
kan onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken van de meegegeven kaders. Het DB bewaakt 
het gebruik van deze flexibiliteit bepalingen. In de praktijk zal dit betekenen dat er bij een wijziging of 
afwijking een besluit van het DB nodig is. 

Het PPWW is gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp. Op 8 maart 2022 heeft het DB het Definitief 
Ontwerp vastgesteld. Toen is niet gebruik gemaakt van de flexibiliteit bepalingen. In september wordt 
het Uitvoeringsontwerp afgerond. Naar verwachting zal de realisatiefase van Stadsdijken Zwolle 
starten aan het eind van 2022 en vier tot vijf jaar duren. Gedurende deze gehele periode kan er 
gebruik worden gemaakt van de flexibiliteit bepalingen. Wanneer dit aan de orde is, dan zal het DB u 
per brief informeren over afwijkingen op het Projectplan Waterwet. 

Met deze concrete toezegging kan actie 977 worden afgesloten.
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