Leeswijzer bij AB-voorstel Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle, 22 maart 2022

Bij het voorstel voor de vergadering van 22 maart 2022 zijn veel bijlagen gevoegd. Het projectplan met
de bijlagen wordt juridisch als één geheel gezien en moet daarom in zijn geheel door het AB worden
vastgesteld. Gezien de veelheid aan stukken hebben wij een leeswijzer opgesteld. In deze leeswijzer
wordt de samenhang tussen de bijlagen toegelicht en geven wij een leesadvies.
In de stukken die u heeft ontvangen, onderscheiden wij vier onderdelen:
1.
2.
3.
4.

AB-voorstel
Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle
Reactienota op zienswijze en zienswijze
Bijlagen bij Projectplan Waterwet Zwolle (totaal 21 bijlagen)

We adviseren u om in ieder geval het AB-voorstel, het Projectplan, de reactienota en de zienswijze te
lezen. Wilt u snel een beeld krijgen van de inhoud? Lees dan de publieksvriendelijke website die is
gemaakt over het Projectplan Waterwet Stadsdijken. De website is benaderbaar via www.wdodelta.nl/
stadsdijkenzwolle maar is ook hier te raadplegen.
De website verwijst naar de hoofdstukken in het Projectplan Waterwet. Indien u over bepaalde
onderwerpen meer wilt weten, lees dan de betreffende hoofdstukken. In de tekst van het hoofdrapport
zelf staan verwijzingen naar bijlagen. Desgewenst kunt u de bijlagen openen wanneer u over een
bepaald aspect de gedetailleerde onderbouwing wilt lezen.

Ad 1 AB-voorstel
In de tekst van het AB-voorstel wordt verwezen naar het rapport “Aanvulling op het MER” (bijlage 2.4)
en het advies van de Cie m.e.r. (bijlage 13). Alle rapporten zijn gecontroleerd door de
verantwoordelijke personen van Dijkteam Zwolle voordat ze samen met het ontwerp-Projectplan
Waterwet vorig jaar oktober ter inzage zijn gelegd.
Naar aanleiding van het ontvangen advies van de commissie m.e.r., bestaat de kans dat er nog
teksten wijzigen in het Projectplan Waterwet en in het rapport “Aanvulling op het MER”. Reden is dat
de provincie een onafhankelijk adviesbureau heeft gevraagd een laatste toets uit te voeren op het
aspect geluidshinder voor de omgeving. Indien uit deze toets blijkt dat er nog enkele wijzigingen
doorgevoerd moeten worden, zal dit zijn in het rapport “Aanvulling op het MER” en in Projectplan
Waterwet de hoofdstukken 6.3 ‘Uitvoeringshinder’ en 7.2 ‘Beperken van nadelige gevolgen van de
uitvoering’. De gewijzigde versies worden op 14 maart a.s. in Ibabs geplaatst, waarbij wij de
wijzigingen duidelijk zullen aangeven.
We hebben gemeend de stukken al wel ter besluitvorming aan u voor te leggen, om verdere
vertraging in de planning en daarmee samenhangende kosten te voorkomen.

Ad 2 Projectplan Waterwet
Het Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle bestaat uit een hoofdtekst en uit bijlagen. Aan het eind
van het rapport met de hoofdtekst is een lijst met dertien bijlagen opgenomen. Deze bijlagen bestaan
vaak uit meerdere rapporten of notities. Daarom komt het totaal aantal bijlagen op 22 stuks. Het
projectplan met de bijlagen wordt juridisch als één geheel gezien en moet daarom in zijn geheel door
het AB worden vastgesteld. Ook Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel zal een
goedkeuringsbesluit nemen over het gehele pakket aan documenten en alle stukken vervolgens
publiceren voor beroep.
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Ad 3 Zienswijze en reactienota
Het ontwerp Projectplan Waterwet heeft in de laatste twee maanden van 2021 ter inzage gelegen.
Daarop is 1 zienswijze binnengekomen. Deze is bijgevoegd en omwille van de privacy
geanonimiseerd. Hiervoor is een reactienota geschreven. Het AB wordt gevraagd kennis te nemen
van de reactienota.

Ad 4 Bijlagen bij het projectplan Waterwet
Voor de leesbaarheid zijn de bijlagen van het Projectplan Waterwet zoveel mogelijk samengevoegd en
gecomprimeerd. Dit heeft geresulteerd in een lijst met de volgende bijlagen:
Bijlage 1
Bijlage 2.1
Bijlage 2.2
Bijlage 2.3
Bijlage 2.4
Bijlage 3.1
Bijlage 3.2
Bijlage 4.1
Bijlage 4.2
Bijlage 4.3
Bijlage 4.4
Bijlage 5
Bijlage 5.1
Bijlage 5.2
Bijlage 5.3
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Bijlage 11
Bijlage 12
Bijlage 13

Kadastergegevens
MER 1e Fase Witteveen en Bos rapport
MER Deel A
MER Deel B
Aanvulling op het MER
HKV Rapport
Notitie Rivierkunde
Natuurtoets
Passende beoordeling inclusief stikstofrapportage
Activiteitenplan soortenbescherming
Compensatieplan NNN
Ontwerpnota VO
Plankaarten VO
Ontwerp nota waterveiligheid
Ontwerp nota techniek
Integratienota VO
Ruimtelijk inpassingsplan
Conflict analyse bomen en dijkversterking
Bestemmingen
Ligging trillingsgevoelige objecten
Ruimtelijke verdeling van de werkzaamheden langs het water
Lengte van de aan te brengen nieuwe damwanden
Advies Cie m.e.r.
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