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Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle 

Geachte heer Ortelee, 

1. Inleiding

1. Als advocaat en gemachtigde van de heer D. ten Zweege (hierna: 'cliënt') dien ik hierbij een

zienswijze in tegen het Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle. Het college van Gedeputeerde

Staten van Overijssel (hierna: 'het college') heeft als coördinerend bevoegd gezag besloten om

de onderliggende documenten aan de ontwerpbesluiten vanaf 25 november 2021 tot en met 5

januari 2022 opnieuw ter inzage te leggen. Deze zienswijze is daarom tijdig bij het bevoegde

gezag ingediend. Het college heeft een viertal documenten ter inzage gelegd. Deze zienswijze

richt zich tegen het Ontwerp-Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle. Kortgezegd kan cliënt

zich niet vinden in de wijze dat zijn eigendom wordt uitgesloten van de wijze dat de huidige

stadsdijken in het definitieve ontwerp zijn geplaatst.

2. Onlangs heeft cliënt kennis genomen van de plannen van het Waterschap Drents Overijsselse

Delta {hierna: 'het waterschap') om de Stadsdijken van de stad Zwolle te verbreden, te

verbeteren en te vernieuwen. Cliënt kan zich globaal vinden in de plannen en is met het college

en waterschap van mening dat de Stadsdijken toekomstbestendig moeten worden gemaakt.

Desondanks is cliënt van mening dat het definitieve plan een wijziging behoeft met betrekking

tot het perceel Gasthuisdijk 25 (8041 AE) te Zwolle. In het onderstaande licht ik dit toe.

Benthem Gratama Advocaten B.V. heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten verzekerd. Onze aansprakelijkheid wordt 

beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen onder deze verzekering voor uitbetaling in aanmerking komt. Alle opdrachten 

worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Benthem Gratama Advocaten B.V., welke zijn 

gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens afgedrukt op de achterzijde van dit briefpapier. 

r et 

A 
,.,.... 

Burg. van Roijensmgel 2 info@benthemgratama.nl 

:i . .


















