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1 Inleiding 

De provincie Overijssel heeft het Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle van donderdag 25 
november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 ter inzage gelegd. Voordat Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel besluiten over de goedkeuring van het projectplan Waterwet 
voor de dijkversterking, zijn de milieugevolgen onderzocht en beschreven in een 
milieueffectrapport (MER). Het MER is als bijlage opgenomen bij het ontwerp Projectplan 
Waterwet. Een milieueffectrapport moet gereed zijn op het moment dat het ontwerp van het plan 
ter inzage wordt gelegd conform artikel 7.10 van de Wet Milieubeheer. 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is gevraagd om een toetsingsadvies uit te 
brengen. In dit advies spreekt de Commissie m.e.r. zich uit over de juistheid en de volledigheid 
van het MER. De Commissie heeft het MER (bestaande uit een MER eerste fase en MER tweede 
fase1) gedurende de terinzagelegging beoordeeld en op 22 december 2021 een voorlopig 
toetsingsadvies uitgebracht. 

 

 

Toetsingsadvies (Persbericht Commissie m.e.r. 3610. Dijkversterking Stadsdijken Zwolle, 22-12-2021) 
Over het algemeen zijn de milieueffecten goed in beeld. Zo is er veel aandacht voor duurzaamheid en de effecten 

op het landschap, die beperkt zijn. Tegelijkertijd ontbreekt inzicht in trilling- en geluidhinder door het aanbrengen 

van nieuwe damwanden, de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden en archeologische waarden in 

de ondergrond. Ook is meer onderbouwing nodig van de manier waarop de dijk versterkt wordt.  

 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport daarna voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen 

nemen over het projectplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. 

 
De Commissie signaleert dat op een aantal onderwerpen nog belangrijke informatie ontbreekt en 
vindt het aanvullen van die informatie essentieel om het belang van de leefomgeving volwaardig 
mee te kunnen wegen bij het besluit over het projectplan. Het gaat om de volgende punten 
(Commissie m.e.r., 2021): 
1. Onderbouwing pipingmaatregelen. Om piping te voorkomen zijn damwanden voorzien. Het 

aanbrengen van damwanden heeft mogelijk negatieve effecten op archeologie, trillingen, 
CO2-uitstoot en materiaalgebruik. Nut en noodzaak daarvan moeten daarom goed 
onderbouwd worden. Die onderbouwing is nu onvoldoende 

2. Effecten van stikstof. Door de dijkversterking ontstaat extra stikstofneerslag op al over-
belaste beschermde natuurgebieden. Het MER onderschat de negatieve gevolgen hiervan 
voor de kwaliteit van natuurwaarden. Een beter onderbouwd inzicht in het effect is nodig, en 
ook inzicht in maatregelen om dit effect te beperken 

 
1 Voor het project Stadsdijken Zwolle is in twee fasen een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER voor de eerste fase was 
met name gericht op het onderzoeken van de twee mogelijke oplossingen: een afsluitbare kering in de monding van de rivier versus 
het versterken van de dijken langs de rivier. Het MER eerste fase heeft bijgedragen aan de onderbouwing van de keuze van het 
Waterschap voor de versterking van de dijken. In het MER tweede fase zijn per deeltraject de verschillende varianten voor het 
versterken van de dijk onderzocht op de te verwachten milieueffecten. In een later stadium van de planuitwerking is ook duidelijk 
geworden dat er ten behoeve van een ontgrondingenvergunning een eerste aanvulling op het MER tweede fase opgesteld diende te 
worden. De drie rapporten tezamen zijn getoetst door de Commissie m.e.r.  
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3. Archeologische waarden en verwachtingen. Het dijktraject kent hoge tot zeer hoge  
archeologische verwachtingswaarden. Deze staan wel in een bureauonderzoek bij het MER, 
maar er is niet verder onderzocht of de ondergrond daadwerkelijk deze waarden bevat. 
Daardoor blijven de archeologische effecten van de dijkversterking onzeker 

4. Acceptabele hinder voor de omgeving. Een doelstelling van het waterschap is dat de dijk-
versterking plaatsvindt met ‘acceptabele hinder’. Het MER beschrijft echter niet wat dit 
inhoudt. Zo wordt niet aangeduid waar geluid- en trillinghinder gaat plaatsvinden en in welke 
mate. Dit terwijl de dijk wel in een drukke omgeving gerealiseerd wordt, met onder andere 
een kinderdagverblijf op 20 meter. Het MER maakt niet aannemelijk waar welke maatregelen 
mogelijk zijn om deze effecten te beperken. Die informatie hoort ook in de samenvatting, 
omdat het belangrijke informatie voor omwonenden en bestuurders is 

 
De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling op het MER op te nemen, en dan een 
besluit te nemen over de dijkversterking. Voorliggend document voorziet in de aanvulling op het 
MER op de vier door de commissie aangedragen punten/onderwerpen en heeft de volgende 
hoofdstukindeling: 
1. Noodzaak pipingmaatregelen 
2. Natuur (stikstofdepositie) 
3. Archeologische waarden en verwachtingen 
4. Acceptabele trillingshinder voor omwonenden 
5. Geluidshinder bij de aanleg 
6. Samenvatting MER aangevuld 
 
In een tekstkader aan het begin van een hoofdstuk is de kern van het advies van de Commissie 
m.e.r. overgenomen en weergegeven zoals dat ook in een tekstkader in het toetsingsadvies staat 
(in deze aanvulling is letterlijk hetzelfde tekstkader overgenomen). 
 
In de bijlagen bij voorliggende aanvulling zijn de verschillende rapporten en kaarten opgenomen 
waarnaar wordt verwezen in de tekst. 
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2 Noodzaak pipingmaatregelen 

 

De Commissie adviseert daarom om, voorafgaand aan de besluitvorming, de onderbouwing van de noodzaak van 

de voorgestelde pipingmaatregelen in het MER aan te vullen. 

 
Bij de toetsronde van de Stadsdijken bij Zwolle is piping als faalmechanisme dominant naar voren 
gekomen. Piping vormde een van de ‘startpunten’ voor dit project. Voor de meeste 
faalmechanismen van een dijk – zoals piping – is een hoge buitenwaterstand de dominante 
belasting. Deze belasting is voor de dijkversterking probabilistisch (met kansberekening) bepaald 
met gebruik van de landelijke HR-databases die zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van 
I&W. Input voor de berekeningen zijn bijvoorbeeld rivierafvoeren, windsnelheden, et cetera. 
Output van de berekeningen zijn maatgevende waterstanden (waterstand bij norm, WBN) langs 
de Stadsdijken. Opgemerkt wordt dat de Stadsdijken in de ‘IJssel-Vechtdelta’ liggen en dat dit een 
relatief complex systeem is. Waterstanden worden beïnvloed door storm op het IJsselmeer, afvoer 
van de Vecht, of de Ramspolkering open of gesloten is, et cetera. 
 
Tijdsduur hoogwater bij Stadsdijken Zwolle 
In februari 2021 is in het project onderzocht hoe het waterstandsverloop in de tijd (Waterstand Bij 
Norm) gemodelleerd moet worden (memo ‘Onderbouwing duur waterstandsverloop voor 
waterstand bij de norm (WBN)’, Doc ID 1804499-02445). Uit het onderzoek bleek dat: 
1. De afvoer van de Vecht sterk aanwezig is in de kansbijdrage aan de WBN. Hiermee is de 

‘trage stochast’ (de Vechtafvoer) niet verwaarloosbaar, maar juist dominant ten opzichte van 
de ‘snelle stochast’ (windopzet door storm op het IJsselmeer). Daarmee betreft het hier geen 
stormgedomineerde situatie, maar een overgangsgebied: een combinatie van afvoer en wind 
als relevante stochasten voor de WBN 

2. Tevens geldt dat de kans ruim 45 % is dat de WBN vrijwel geheel door de Vechtafvoer wordt 
bepaald; windopzet draagt in deze gevallen vrijwel niet bij aan de waterstand (< 0,5 meter). 
In deze gevallen bepaalt de duur van de Vechtafvoer geheel het waterstandsverloop van de 
WBN 

 
Geconcludeerd kan worden dat de afvoer van de Vecht nooit verwaarloosbaar is bij het bepalen 
van de belasting op de kering, en dat de kans maximaal 55 % is dat een grote stormopzet 
significant bijdraagt aan de WBN (‘stormgedomineerd is’). Dit betekent tevens dat de duur van de 
Vechtafvoer aangehouden dient te worden bij het bepalen van de stormduur. Voor de duur van 
een afvoergolf op de Vecht dient circa 28 dagen aangehouden te worden op basis van het 
WBI2017. Historisch data van de Vechtafvoer bevestigen deze tijdsduur. 
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Relatie WBN en piping binnen Stadsdijken Zwolle 
Een van de faalmechanismen van deze primaire waterkering die op kan treden bij deze 
waterstanden is piping. Piping bestaat uit drie deelmechanismen die achter elkaar moeten 
optreden, voordat piping tot falen leidt: opbarsten, heave en terugschrijdende erosie. Heave wordt 
verder niet expliciet beschouwd, omdat dit deelfaalmechanisme (in de situatie zonder maatregel 
heavescherm) altijd optreedt vanwege de dunne deklagen bij Stadsdijken. 
 
Voor de maatgevende omstandigheden is allereerst gecontroleerd of opbarsten van het 
achterland op kan treden; zonder opbarsten kan er immers geen piping ontstaan. 
Indien opbarsten kan optreden, is gekeken naar de aanwezige kwelweglengte. Als deze korter is 
dan de benodigde kwelweglengte, zijn benodigde maatregelen bepaald, waarbij integraal 
beschouwd is wat de beste maatregel is op een locatie. Daarbij zijn onder andere meegenomen 
ruimtebeslag, aantasting van natuur, et cetera. 
 
De noodzakelijke trajecten waar pipingmaatregelen genomen moeten worden, zijn bepaald in het 
Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld voor de Stadsdijken. Dit VO is onderdeel van het Projectplan 
Waterwet. 
Een aantal lokale omstandigheden zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van optreden van 
piping. Hierbij is onder meer gekeken naar: 
• Beperkte kerende hoogte in deelgebied 1 en 2. De kerende hoogte, die vooral bepaald wordt 

door de hoogte van het achterland, bepaalt het verval over de waterkering en is daarmee 
onderdeel van de piping-analyses. Daar waar de hoogte van het achterland voldoende is om 
geen piping te laten optreden, worden geen maatregelen voorzien 

• Aanwezige verhardingen binnendijks. Indien er een gesloten verharding aanwezig is 
binnendijks kan hier geen uittredepunt ontstaan en daarmee geen piping. De aanwezige 
verhardingen langs het traject sluiten niet aan op de binnenteen van de kering, maar liggen op 
afstanden van >1,0 m. Hiermee kan een uittredepunt aan de binnenteen van de kering niet 
uitgesloten worden. De aanwezige verharding voorkomt daarmee niet het ontstaan van 
piping. Daarbij komt dat de meeste aanwezige verhardingen geen gesloten verhardingen zijn, 
maar elementverhardingen. Tot slot zou het doortrekken van de aanwezige verharding tot aan 
de teen het beheerregime voor deze verharding onnodig verzwaren 

• In een stormgedomineerd scenario is de duur van een hoogwater waarschijnlijk te kort voor 
het ontstaan van een doorgaande pipe. Dit zou met een tijdsafhankelijke analyse onderzocht 
kunnen worden. Dat is echter niet gedaan omdat: 
- De stijghoogte in het watervoerend pakket vrijwel direct reageert op de buitenwaterstand 

en er dus ook bij een kortdurend hoogwater opbarsten (en heave en het begin van 
pipegroei) zou kunnen ontstaan. Daarbij komt dat ook bij waterstanden lager dan 
maatgevend een pipe kan ontstaan. Hoge waterstanden kunnen vaker voorkomen 
gedurende de levensduur van de kering, waarbij een pipe elke keer een stukje kan 
groeien en daarmee op termijn alsnog tot bezwijken van de kering kan leiden 
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- Naast het stormgedomineerde scenario is er ook een scenario met een hoge Vechtafvoer 
die een bijna even grote kans van optreden heeft en waarvan uitgegaan moet worden van 
een duur van circa 28 dagen. Alleen kijken naar het stormgedomineerde scenario is dus 
niet voldoende 

• Ter plaatse van traject 2D is deels een onderheide vloer aanwezig. Onder deze vloer zijn 
slappe lagen aanwezig. Voor het aanleggen van de vloer is het terrein opgehoogd met zand 
om het terrein bouwrijp te maken. Als gevolg van deze ophoging gaat de ondergrond zetten in 
de tijd. Hierdoor kan een holte/spleet ontstaan tussen de vloer en het opgehoogde maaiveld. 
Dit maaiveld kan opbarsten onder de onderheide vloer en omdat de aanwezige 
kwelweglengte te kort is om piping uit te sluiten, is ook op deze locatie een maatregel 
noodzakelijk 
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3 Natuur (stikstofdepositie) 

 

De Commissie adviseert daarom om, voorafgaand aan de besluitvorming, de Passende beoordeling aan te vullen 

met een trendanalyse (geschiedenis van deposities en ontwikkeling van habitat) voor de stikstofgevoelige 

habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 2000 gebieden waarop extra stikstofdepositie plaatsvindt, 

nader te beschouwen welke gevolgen extra stikstofdepositie vanwege de dijkversterking voor die gebieden heeft 

en maatregelen uit te werken om het resteffect te beperken. 

 
3.1 Emissie reductie onderzoek 
 
3.1.1 Globale werkwijze voor het bepalen van de stikstofeffecten  
Het stikstofonderzoek heeft plaats gevonden door globaal de volgende stappen te doorlopen: 
• Het in beeld krijgen van alle werkzaamheden 
• Het zoeken naar de meest actuele/gangbare emissie kentallen 
• Het zoeken naar technische (on)mogelijkheden tot het verlagen van de emissies 
• Daartoe zijn verschillende scenario’s doorgerekend, waaronder salderen 
Niet al deze stappen zijn gerapporteerd in het MER, de Passende Beoordeling of het Projectplan 
Waterwet. In deze aanvulling op het MER worden deze bevindingen alsnog gepresenteerd om in 
te gaan op het advies van de Commissie m.e.r. om beter inzicht te verstrekken in de 
mogelijkheden die er zijn om de (stikstof)effecten te beperken. 
 
3.1.2 Uitgangspunten 
Aan het begin van het onderzoek (medio 2020) richtte het werk zich op het inventariseren van de 
werkzaamheden en de bijbehorende emissies, conform de stand der techniek. De resultaten van 
dit vooronderzoek staan gerapporteerd in tabel 3.1 van het Stikstofdepositie-onderzoek HWBP-
maatregelen Stadsdijken Zwolle (vrijgegeven dd 16 maart 2021 en gerapporteerd als bijlage 1 bij 
de Passende Beoordeling van 5 juli 2021), waar naar wordt verwezen. 
 
3.1.3 Emissie reductie mogelijkheden 
Het onderzoek naar de mogelijkheden om de emissies te reduceren heeft plaats gevonden in het 
najaar van 2020. De opzet en de uitkomst ervan wordt hieronder toegelicht en uitgewerkt. 
 
Tabel 3.1 Doorgerekende emissie reductie scenario’s 

Emissie 
scenario 

Globale omschrijving van de in te zetten techniek 

1 Het basisscenario met een STAGE III overslagkraan 

2 Als scenario 1 maar met een STAGE IV overslagkraan 

3 Als scenario 2 maar met een nageschakeld filter (95 %) bij het trillen van de damwanden 

4 Als scenario 3 maar met elektrificatie van 50 % van de rupskranen(35T) en 100 % van de dumpers 
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Scenario 1 is het basisscenario. Hierin wordt uitgegaan van het materieel dat momenteel  
courant / gangbaar in de markt is, in gebruik bij de uitvoerende partij en bij de onderaannemers. In 
dit scenario wordt uitgegaan van stage IV werktuigen die worden ingezet voor het grondwerk, met 
uitzondering van de mobiele overslagkranen, die zijn in dit basisscenario nog stage III, het soort 
gangbare materieel dat tot nu toe wordt ingezet.  
 
Destijds is vastgesteld dat in potentie de meeste emissiereductie valt te halen door het kiezen 
voor verbeterde versies van de in te zetten overslagkranen, dumpers en de rupskranen. 
Daarnaast lijkt het technisch mogelijk om de emissies die vrij komen bij het trillen van damwanden 
terug te brengen door gebruik te maken van een na geschakeld filter. Deze emissie reductie 
mogelijkheden zijn verwerkt in scenario 2, 3 en 4. 
 
Scenario 2 is uiteindelijk het planscenario geworden. Hierin is uitgegaan van een mobiele 
overslagkraan stage IV. In dit scenario wordt iets meer dan de helft (51,3 %) van de emissies 
veroorzaakt door de grondwerkzaamheden (in & uit) met voornamelijk de inzet van rupskranen en 
dumpers. Nog eens 23,8 % van de emissies wordt veroorzaakt door het aanbrengen van de 
damwanden. Alle andere werkzaamheden zijn verantwoordelijk voor de overige 24,9 % van de 
NOx emissies. 
 
In scenario 3 is ook het aanbrengen van NOx-filters op de overslagkranen doorgerekend, maar 
vanwege de hoge kosten en de technische onzekerheden is deze maatregel (nog) niet realistisch 
in de huidige markt. Verwezen wordt onder andere naar de kritische kanttekeningen die TNO 
plaatst over de werkzaamheid van deze techniek in de Scenarioberekening van het bereik en 
emissie-effect van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (i.c. het TNO 
rapport 2021 R12244 van 26 november 2021). 
 
Tot slot gaat scenario 4 uit van nog verder gaande emissiereductie door de inzet van 50 % 
elektrische rupskranen en 100 % dumpers. Dit zou een investering van circa 2,5 miljoen euro 
betekenen, hetgeen (nog) niet bedrijfseconomisch realistisch is, vooral gezien het uitgangspunt 
van het HWBP-programma, te weten sober en doelmatig.  
 
Opgemerkt wordt dat er in deze scenario’s voorbij is gegaan aan de inzet van stage V werktuigen. 
De eisen gesteld in stage V gelden sinds 2020 voor nieuw in de handel te brengen materieel. Het 
is niet bedrijfseconomisch realistisch om voor het project enkel met volledig nieuw materieel te 
werken.2 Opgemerkt wordt echter dat de maatregelen in de bouw die op dit moment in de 
routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ worden uitgewerkt er vooral op zijn gericht om toe te 
werken naar Zero Emissie werktuigen. Voor de zwaarste werktuigen zoals de overslagkranen die 
voor dit werk nodig zijn verwacht TNO (in het rapport 2021 R12244) dat deze pas op termijn (over 
5 jaar) op de reguliere markt beschikbaar zullen komen. 
 

 
2 Veel specifiek materieel zoals duwboten, heistellingen, hei-aggegraten zijn nog niet breed beschikbaar in ‘schone’ versies omdat dit 
kapitaalintensieve middelen zijn die een afschrijving van 5-10 jaar kennen. Het is niet realistisch dat de hele materieelmarkt en 
aanbod in de regio op zo’n korte termijn emissieloos danwel stage V courant beschikbaar is! De vraag naar dit materieel overstijgt nu 
al het aanbod. 



 

 12/42  

 

C
o

n
ce

p
t 

 

Kenmerk R011-1269696HJW-V01-pws 

  

 

 
 

 
 

Onderbouwd met het resultaat van de inventarisatie van de werktuigen (weergegeven in de set 
uitgangspunten van tabel 3.1 uit het emissiereductieonderzoek) zijn de projectemissies voor het 
jaar 2023 (conform de destijds gangbare projectplanning) doorgerekend om de emissies voor elk 
van deze scenario’s met elkaar te kunnen vergelijken (zie tabel 3.2). 
 
Tabel 3.2 Project emissies in 2023 voor de verschillende scenario’s 

Scenario NOx-emissies (kg/jaar) NH3-emissies (kg/jaar) 
1 4748 22 

2 4207 22 

3 3476 21 

4 2121 18 

 
Omdat het huidige landgebruik na het versterken van de dijk niet of nauwelijks zal veranderen is 
intern salderen van de projectemissies niet aan de orde. 
 
3.1.4 Basis effect op de depositie 
Op basis van de emissie-uitgangspunten voor de verschillende scenario’s is vervolgens met 
AERIUS berekend wat de maximale bijdrage zou zijn op de (bijna) overbelaste hexagonen in de 
vijf meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden. De resultaten van deze indicatieve3 depositie 
berekeningen staan weergegeven in tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3 In AERIUS berekende maximale bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen voor de vier verschillende 

scenario’s (in mol/ha/jaar) per Natura 2000-gebied 

Scenario Zwarte water & 
vecht 

Rijntakken Veluwe Olde maten & 
veerslootslanden 

De wieden 

1 2,08 0,31 0,08 0,06 0,05 

2 1,82 0,28 0,07 0,05 0,04 

3 1,59 0,26 0,06 0,04 0,04 

4 0,72 0,18 0,04 0,02 0,02 

 
De resultaten zoals weergegeven in tabel 3.3 laten zien dat er in dichtbij gelegen kwalificerende 
habitats in Natura 2000-gebied Zwarte Water & Vecht sprake zou zijn van een tijdelijke maximale 
depositie van 1 tot 2 mol/ha/jaar tijdens de realisatie van de dijkversterking. Zelfs bij het meest 
vergaande scenario (dat in de huidige markt niet realistisch zou zijn) is er nog sprake van een 
weliswaar tijdelijke, maar toch niet te veronachtzamen, verhoging van de stikstofdepositie, met 
name in Natura 2000-gebied Zwarte Water & Vecht. 
 
Daarmee is destijds aangetoond dat er, naast de onderzochte emissiereducerende maatregelen, 
nog gezocht zou moeten worden naar aanvullende maatregelen die de tijdelijke toename van de 
depositie zouden kunnen voorkomen dan wel nog verder verkleinen. 
 

 
3 Deze berekeningen zijn destijds uitgevoerd op basis van de toen beschikbare inzichten met betrekking tot de uitvoeringsplanning. 
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3.1.5 Aanvullende maatregelen: externe saldering 
Om de projectemissies nog verder terug te kunnen brengen is er begin 2021 gezocht naar een 
externe bron van stikstofemissies. Door de emissies van een dergelijke bron (tijdelijk) af te kopen 
kunnen deze worden verdisconteerd met de tijdelijke emissies vanuit de in te zetten werktuigen: 
extern salderen. Op basis van de onderstaande uitgangspunten is destijds gezocht naar een 
geschikte saldo-gever: 
• Om zo efficiënt mogelijk te kunnen salderen is het gewenst dat de saldo-gever redelijk dicht in 

de buurt van de dijk ligt 
• Omdat het om een tijdelijke saldering gaat, ook wel bekend als verleasen, heeft een bron met 

een bedrijfsmatige korte cyclus de voorkeur 
 
Het resultaat van dit deel van het onderzoek was dat er redelijk dicht in de buurt zich geen NOx-
bron bevindt die zich zou lenen voor verleasing. Daarom is gezocht naar een agrarische 
onderneming (met hoofdzakelijk NH3-emissies) waarvan de bedrijfsvoering zich kenmerkt door 
een korte cyclus. Een dergelijk bedrijf bleek zich te bevinden op korte afstand van het plangebied. 
Op basis van de vergunning, bevestigd tijdens een bedrijfsbezoek, is vastgesteld dat op het 
desbetreffende bedrijf met name twee soorten vee worden gehouden: 
• Een eigen kudde zoogkoeien (met bijbehorend jongvee) 
• Vleesstieren die op contract basis worden afgemest. 
Met name de vleesstieren worden op basis van een korte cyclus gehouden waardoor deze 
activiteit zich leent voor een verlease-constructie. Het effect op de depositie door een externe 
saldering met de vleesstieren is in AERIUS doorgerekend. De resultaten zijn samengevat in tabel 
3.4. 
 
Tabel 3.4 In AERIUS berekende maximale bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen voor de vier verschillende 

scenario’s (in mol/ha/jaar) na externe saldering met het houden van vleesstieren in de omgeving 

Scenario Zwarte water & 
vecht 

Rijntakken Veluwe Olde maten & 
veerslootslanden 

De wieden 

1 0,01 0,23 0,02 0 0 

2 0 0,20 0,01 0 0 

3 0 0,18 0,01 0 0 

4 0 0,13 0,01 0 0 

 
De resultaten gepresenteerd in tabel 3.4 laten zien dat in drie van de vijf Natura 2000-gebieden de 
depositie tot nul is terug te brengen door deze externe saldering. Op de Rijntakken resteert een 
relatief hoog resteffect. Daarom is onderzocht wat het effect zou zijn van een externe saldering 
met de volledige bedrijfsvoering van de saldo-gever. De resultaten van die AERIUS berekeningen 
zijn samengevat in tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 In AERIUS berekende maximale bijdrage op (bijna) overbelaste hexagonen voor de vier verschillende 

scenario’s (in mol/ha/jaar) na externe saldering met de volledige bedrijfsvoering van de saldo-gever 

Scenario Zwarte water & 
vecht 

Rijntakken Veluwe Olde maten & 
veerslootslanden 

De wieden 

1 0 0,22 0,01 0 0 

2 0 0,18 0 0 0 

3 0 0,16 0 0 0 

4 0 0,12 0 0 0 

 
De resultaten gepresenteerd in tabel 3.5 laten zien dat met name in de Rijntakken er nog sprake 
zal zijn van een weliswaar tijdelijke, maar toch niet te veronachtzamen, verhoging van de 
stikstofdepositie. Vooral omdat de saldo-gever ook heeft aangegeven geen belangstelling te 
hebben in een dergelijke vergaande verlease-constructie is een dergelijke constructie niet 
realistisch.  
 
Op basis van de resultaten van dit emissiereductie onderzoek is in het voorjaar van 2021 het 
stikstofdepositie onderzoek afgerond op basis van het gebruik van stage IV klasse kranen in 
combinatie met een externe saldering met de kort cyclische vleesstieren in de directe omgeving. 
Dit pakket aan maatregelen zorgt voor een rest-effect waarvan de ecologische gevolgen in het 
tweede kwartaal van 2021 passend zijn beoordeeld. Minder dan een week voordat die Passende 
Beoordeling definitief is vrijgegeven trad de Stikstofwet in werking op basis waarvan er sprake is 
van een ‘bouwvrijstelling’ voor eenmalige aanlegactiviteiten. 
 
3.1.6 De Stikstofwet 
Op de website van de Overheid staat het volgende vermeld over de Stikstofwet van 1 juli 2021: 
 
Op 1 juli treedt de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. Onderdeel van deze wet 
is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. 
Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag 
(depositie) in de gebruiksfase een rol speelt. 
 
Het is niet langer nodig een activiteit met tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. In het 
geval van bouw, sloop en eenmalige aanleg is duidelijk dat het altijd om een tijdelijke activiteit 
gaat. Op tijdstip X is het bouwwerk immers gereed, gesloopt of aangelegd. 
 
Er is een knip gemaakt tussen de bouw en het gebruik van het bouwwerk. De milieubelasting 
tijdens de bouw is altijd tijdelijk terwijl het gebruik een permanent karakter heeft. 
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Achtergrond 

Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een regeling voor de bouw, was om bouwprojecten 
weer mogelijk te maken met het oog op dat de bouwsector als geheel een relatief klein aandeel 
heeft in de stikstofuitstoot. Met daarin maar een deel voor de tijdelijke emissies tijdens de bouw an 
sich. Voorwaarde: zo min mogelijk complexe regels en voorwaarden voor initiatiefnemers, zonder 
afbreuk te doen aan het herstel van de natuur. 
 
Structurele aanpak 

Het kabinet heeft ervoor gekozen om in de structurele aanpak alle sectoren bij te laten dragen. 
Ook de bouw gaat versnellen in de transitie naar emissie-arme bouw. Die is niet alleen nodig voor 
stikstof, maar ook voor de reductie van CO2 en fijnstof. Op die manier dragen de maatregelen in 
de bouw ook bij aan een beter leefklimaat. De maatregelen in de bouw worden op dit moment in 
de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ uitgewerkt. Omdat de keuze voor de beste 
maatregel sterk afhangt van de lokale omstandigheden rond de bouwplaats, heeft de gemeente 
een belangrijke rol in de uitvoering. De maatregelen worden onderdeel van het totale pakket aan 
stikstofreductie. Het is dus niet zo dat de bouwmaatregelen de stikstofuitstoot van het project één 
op één moeten compenseren. 
 
Juridische basis: de structurele aanpak stikstof 

De maatregelen uit de structurele aanpak stikstof vormen de juridische basis voor deze vrijstelling 
van de bouwfase. Het kabinet heeft met de maatregelen een onomkeerbaar en onvoorwaardelijk 
pad van stikstofreductie ingezet. Door het relatief kleine aandeel van de bouwsector in de 
stikstofuitstoot en door de maatregelen die ook al in verschillende sectoren genomen zijn, doet de 
bouwvrijstelling geen afbreuk aan het bereiken van de natuurdoelen uit de wet. De maatregelen in 
de bouw die in de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ worden uitgewerkt, zullen het 
structurele pakket en daarmee de juridische basis voor de bouwvrijstelling nog verder versterken. 
 
Gevolgen voor het project Stadsdijken Zwolle 
Op basis van de resultaten van het emissie reductie onderzoek is er voor gekozen dat er voor dit 
project de emissies zo ver als mogelijk terug te brengen door de inzet van STAGE IV klasse 
kranen. Vastgesteld is dat verdergaande emissiereductie, door de inzet van 50 % elektrische 
rupskranen en 100 % dumpers, een investering zou vragen van circa 2,5 miljoen euro betekenen, 
hetgeen in de huidige markt nog niet realistisch is. 
 
3.1.7 Conclusie 
Sinds de Stikstofwet in werking is getreden geldt er in de Wet natuurbeheer een vrijstelling voor 
tijdelijke depositie ten gevolge van de aanlegwerkzaamheden. Deze vrijstelling is onder andere tot 
stand gekomen op basis van de veronderstelling dat de bouwsector inzet op een structurele 
verlaging van de emissies. Aangetoond is dat de uitvoerder zich hier bij aansluit. 
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De conclusie van het emissie-reductie onderzoek is dat er geen realistisch scenario beschikbaar 
is waarmee de tijdelijke depositie van stikstof kan worden terug gebracht naar 0,00 mol/ha/jaar. 
Ook met de inzet van een in de omgeving beschikbare saldo-gever kan dat niet worden 
gerealiseerd: externe saldering verlaagt wel de tijdelijke deposities maar er blijft in redelijkheid 
altijd sprake van een rest-effect op Natura 2000-gebied Rijntakken, en heel beperkt voor Natura 
2000-gebied Veluwe. In de volgende paragraaf worden de ecologische consequenties 
beschreven. 
 
3.2 Ecologische duiding van de resteffecten door tijdelijke stikstof 

depositie 
In de Passende Beoordeling (verder: PB) voor het project Stadsdijken Zwolle zijn effecten door 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in beeld gebracht. Dergelijke effecten 
kunnen ontstaan door inzet van bouwmaterieel tijdens de aanlegfase van het project en zijn dus 
tijdelijk van aard. Van permanente toenames van stikstofdepositie in de gebruiksfase, dus nadat 
de versterking van de dijk is afgerond, is geen sprake. 
 
Doordat er sprake is van (tijdelijke) toenames van stikstofdepositie op stikstofgevoelige 
habitattypen en leefgebieden in Natura 2000-gebieden zoals Uiterwaarden Zwarte Water en 
Vecht, Rijntakken en Veluwe, is in de PB geconstateerd dat significant negatieve effecten niet in 
alle gevallen uitgesloten kunnen worden. Met name ook omdat in een aantal gevallen stikstof een 
knelpunt vormt voor duurzaam behoud van de betreffende instandhoudingsdoelen, doordat er 
sprake is van een forse (en langjarige) overbelasting en er sprake is van een matige of slechte 
staat van instandhouding en/of een negatieve trend in kwaliteit. Om die reden is in de PB 
voorgesteld om zo mogelijk brongerichte maatregelen te nemen en het negatieve effect te 
mitigeren door middel van externe saldering. Uit nader onderzoek is in de PB gebleken dat de 
stikstofeffecten voor een groot deel teniet kunnen worden gedaan door een dergelijke saldering. 
Hoewel de hoeveelheid van de totale stikstofemissie (NH3 + NOx) door de saldering sterk inkrimpt 
en vooral in de directe omgeving een grote winst in depositie wordt bereikt, laten de berekeningen 
zien dat er op grotere afstand kleine restdeposities overblijven in de Natura 2000-gebieden 
Rijntakken en Veluwe. 
 
Naar de restdeposities in het Natura 2000-gebied Rijntakken heeft in de PB een nadere 
beschouwing plaatsgevonden van alle overbelaste hexagonen waarop een resteffect aan de orde 
is. Dit betreft alleen enkele leefgebieden van vogels zoals kwartelkoning en watersnip, waarvoor 
een instandhoudingsdoel geldt. Uit deze nadere studie blijkt dat in geen van deze hexagonen 
stikstofdepositie een belangrijke rol speelt, met name omdat het buitendijkse en veelal van nature 
voedselrijke kleibodems betreft die jaarlijks langdurig overstromen met kalkrijk rivierwater. In 
sommige situaties is daarnaast sprake van intensief (agrarisch) gebruik, waardoor sowieso geen 
sprake is van geschikt leefgebied. 
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Voor de Veluwe is echter sprake van restdeposities op zeer gevoelige habitattypen en 
leefgebieden, waar stikstofdepositie wel een belangrijk knelpunt is. Strikt genomen kan daar 
iedere toename van stikstofdepositie, hoe klein of tijdelijk ook, in potentie bijdragen tot een 
verdere (significante) verslechtering van de natuurlijke kenmerken. Het feit dat ‘slechts’ sprake is 
van een zeer klein en zeer tijdelijke toename van stikstofdepositie nuanceert wel de verwachte 
impact van het projecteffect, maar kan niet de volledige zekerheid bieden dat een significante 
verslechtering uit te sluiten is. Daarin is mede bepalend dat op de Veluwe veelal sprake is van 
zeer stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden en dat de staat van instandhouding en trend 
van deze natuurwaarden in veel gevallen ook matig tot slecht is. Er is daarnaast (zonder nog te 
treffen maatregelen) in veel gevallen ook geen zicht op het snel bereiken van achtergrondniveaus 
van de depositie tot op of onder de kritische depositiewaarden van de betreffende natuurtypen. 
In de PB is echter wel rekening gehouden met de opstelling van het bevoegd gezag (voor de 
Veluwe: provincie Gelderland). Deze hanteerde al voordat de Stikstofwet van kracht werd als 
uitgangspunt dat voor kleine tijdelijke deposities (<0,05 mol/ha/jaar, maximaal 2 jaar) geen 
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming vereist was. Intussen (vanaf 1 juli 2021) is 
dit in de huidige wetgeving nog verder ‘opgerekt’ in de zogenaamde bouwvrijstelling. Daarbij geldt 
voor tijdelijke bouwactiviteiten ook geen ondergrens meer van 0,05 mol/ha/jaar. De 
bouwvrijstelling is op macroniveau gekoppeld aan een stikstofreductie in de bouwsector (met 
name door inzet van emissiearm materieel) en zo nodig aanvullende maatregelen binnen of buiten 
de bouw. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Daarnaast wordt 
ingezet op (versneld) natuurherstel in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Uitgangspunt 
van de bevoegde gezagen, en dus ook de PB, is dat redelijkerwijs er van kan worden uitgegaan 
dat de aanpak van het Rijk voldoende winst zal opleveren voor de zeer kleine tijdelijke 
(rest)effecten van het project Stadsdijken Zwolle. En dat daarmee, conform de actuele wettelijke 
regeling geen vergunningplicht aan de orde is. 
 
Het is daarom niet opportuun geacht om de resteffecten nader te beoordelen. Daarbij zou ook op 
voorhand duidelijk zijn dat voor de meest kritische habitattypen op de Veluwe (zoals bijvoorbeeld 
heischraal grasland) een significant ecologisch effect niet op basis van ecologische inzichten of 
trendmatige inzichten met betrekking tot de achtergronddepositie van stikstof met zekerheid kan 
worden uitgesloten. Een nadere trendanalyse per stikstofgevoelig instandhoudingsdoel heeft in 
dat opzicht ook geen meerwaarde omdat het algemene beeld op voorhand duidelijk is. Op basis 
hiervan wordt het stikstof effect van de aanleg als licht negatief (-) beoordeeld. Ter nuancering kan 
hier worden toegevoegd dat de milieuwinst die wordt bereikt door de saldering in absolute 
hoeveelheden stikstofemissie en -depositie duidelijk groter is dan het projecteffect. Het resteffect 
op de Veluwe wordt vooral veroorzaakt door het verschil in verspreiding van de verschillende 
stikstofverbindingen en niet door de absolute hoeveelheden stikstof die in het milieu terecht 
komen. 
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3.3 Gevolgen voor de procedures 
 
3.3.1 Vergunning Wet natuurbescherming voor beschermde gebieden 
Op basis van de nu vigerende wet- en regelgeving beroept het bevoegd gezag zich op de 
vrijstelling van de vergunningplicht voor het aspect stikstof, omdat er alleen sprake is van een 
effect op de stikstof depositie tijdens de aanleg fase. Zoals in paragraaf 2.1 is aangetoond wordt 
er tijdens de aanlegfase gebruik gemaakt van materieel dat redelijkerwijs kan voldoen aan de 
eigenschappen die gevraagd kunnen worden van emissiearm materieel (scenario 2). De 
consequentie hiervan zou zijn dat er gedurende de uitvoering sprake zal zijn van een resteffect 
zoals dat voor scenario 2 kort is samengevat in tabel 3.3 van deze aanvulling. 
 
3.3.2 Projectplan Waterwet 
Het tijdelijk effect op verzuring en eutrofiering wordt in paragraaf 5.1.6 van het Projectplan 
Waterwet (PPWW) aangemerkt als een effect van het versterken van de dijk. In paragraaf 7.2.1 
van het PPWW wordt in gegaan op de mogelijkheden om deze nadelige gevolgen te beperken. 
 
Het Waterschap, als initiatiefnemer voor deze dijkversterking, kiest ervoor om, in weerwil van het 
standpunt van het bevoegd gezag Wnb, toch gebruik te maken van de externe saldering. Het 
effect op de depositie van die salderingsregeling is onderzocht en beschreven in het 
Stikstofdepositie-onderzoek HWBP-maatregelen Stadsdijken Zwolle van 16 maart 2021. Het doel 
van het Waterschap is de tijdelijke effecten op de stikstof depositie per saldo zo veel mogelijk te 
beperken. Samen met de inzet van emissiearm materieel wordt daarmee het nadelige 
stikstofeffect zo goed als mogelijk teruggebracht. De consequentie hiervan is dat er gedurende de 
uitvoering sprake zal zijn van een resteffect zoals dat voor scenario 2 kort is samengevat in tabel 
3.4 van deze aanvulling.  
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4 Archeologische waarden en verwachtingen 

 

De Commissie adviseert daarom om, voorafgaand aan de besluitvorming, in een aanvulling op het MER 

inzichtelijk te maken hoe de archeologische waarden en verwachtingen uit het bureauonderzoek zijn getoetst, 

voor welke gebieden dit is gedaan en tot welke vervolgstappen dit heeft geleid (vrijgeven, nader onderzoek of 

behoud in de grond (in situ)). 

 
4.1 Programma van Eisen (PvE) en Plan van Aanpak (PvA) 
De door de Commissie m.e.r. geadviseerde aanvulling op het archeologisch onderzoek was reeds 
ingezet ten behoeve van de verdere planuitwerking. In het kader van de dijkversterking 
Stadsdijken Zwolle is door het Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de gemeente Zwolle 
(afdeling archeologie) gevraagd om een Programma van Eisen (PvE) en Plan van Aanpak (PvA) 
voor het archeologisch onderzoek. Basis voor dit PvE en PvA is een bureaustudie, een factsheet 
met daarin VKA Keuzes van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, een kaart met daarop de 
archeologisch belangrijke gebieden zoals aangegeven op de Archeologische Waarderingskaart 
van de gemeente Zwolle en de projectgrens van het project Stadsdijken Zwolle. In het plan is per 
deeltraject gekeken naar de VKA ontwerpkeuze, de archeologische waarde en historische 
informatie. Dit heeft geresulteerd in een selectie van gebieden waar archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is. In het kader van de discipline archeologie zijn hier 5 deeltrajecten uitgekomen. 
Voor deze gebieden zijn vervolgens de processtappen van het archeologisch onderzoek bepaald.  
Voor de deeltrajecten is een Programma van Eisen en Plan van Aanpak opgesteld, die als 
leidraad heeft gediend voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek. 
 
Onderstaande passages uit de verschillende Programma’s van Eisen beschrijven de belangrijkste 
verwachtingen (PvE Stadsdijken 279, 280, 285, 286, gemeente Zwolle 2021). 
 
4.1.1 Deelgebied 1: Scania 
Een belangrijke locatie is de boerderijplaats met de naam De Beldboer. Deze boerderij ligt zoals 
de naam al aangeeft op een natuurlijke dekzandrug of rivierduin en is al in 1832 op deze plek 
aanwezig. De boerderij gaat echter verder terug en vindt zijn oorsprong in de Volle of Late 
Middeleeuwen. Op deze locatie kunnen nog sporen van het gebouw en erf aanwezig zijn. Hier zal 
door middel van proefsleuven onderzoek moeten worden gedaan. 
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Figuur 4.1 Onderzoeksgebied weergegeven op de Archeologische Waarderingskaart Zwolle (AWZ) met daarop 

aangeduid het puttenplan (PvE Stadsdijken 279, gemeente Zwolle 06-04-2021) 

 
4.1.2 Deeltraject 2: Sensus 
In het plangebied ligt ten zuiden van de voormalige Oude Trekvaart of latere Balkengat een 
gebied met een archeologische waarde van 50 %. Deze waarde van 50 % is vooral gebaseerd op 
de ondergrond met sporen van voormalige bebouwing. Het gaat dan vooral om de locatie van de 
herberg Frankhuis en een op het kadastraal plan aangegeven gebouw dat mogelijk onderdeel 
uitmaakte van de buitenplaats de Ketelkolk. 
 
4.1.3 Deeltraject 4b/c: De Klooienberg 
Het boerenerf De Klooienberg, vlak naast het plangebied, gaat in ieder geval al tot de 17de eeuw 
terug. Het is een mogelijkheid dat deze boerderij oorspronkelijk, op een al of niet natuurlijke of 
antropogene zandhoogte heeft gelegen. Deze zandhoogte kan deels nog aan de waterzijde van 
de dijk aanwezig zijn. De mogelijkheid op het al dan niet aantreffen van oudere voorgangers of 
erfstructuren die hier hebben gelegen behoren tot de mogelijkheden. 
 
4.1.4 Deeltraject 5b: Westerveld 
Het erf Westerveld ligt op de plek van de voormalige havezate Westerveld die mogelijk rond 1597 
is gebouwd. Op de locatie kan echter al eerder een huis of boerderij hebben gelegen. In 1530 is 
immers al sprake van een Jan van Warmelo die een vrijbrief kreeg in de schatting (belasting) voor 
een goed in Langenholte waarop hij woonde. Hij noemde zich vanaf die tijd ook Jan van Warmelo 
tot Westerveld. 
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Het is een mogelijkheid dat deze boerderij oorspronkelijk, op een al of niet door mensen 
aangebrachte, zandhoogte heeft gelegen. Deze zandhoogte kan deels nog aan de waterzijde van 
de dijk aanwezig zijn. 
In de Tweede Wereldoorlog is, als onderdeel van de IJssellinie, in opdracht van de Duitse bezetter 
een loopgraaf gegraven. Deze loopgraaf is op luchtfoto’s van 15 maart 1945 goed zichtbaar. De 
loopgraven zijn nooit gebruikt. 
 
4.2 Doelstelling Proefsleuvenonderzoek 
Het doel (zoals in het PvE geformuleerd) van het ingezette inventariserend 
proefsleuvenonderzoek (IVO-P) is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 
archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het vooronderzoek. 
Het gaat om een gebieds- of vindplaatsgericht onderzoek (karterende IVO) binnen een gebied 
waar bodemingrepen staan gepland. Door de geplande bodemingrepen dreigt de mogelijke 
archeologische informatie verloren te gaan. Het karterende onderzoek wordt daarna uitgebreid 
met een waarderend IVO. Het geheel zal resulteren in een waardering en selectieadvies. In het 
selectieadvies staat onderbouwd beschreven of er uitgebreider archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is of niet. Het selectieadvies moet uiteindelijk worden voorgelegd en bekrachtigd door 
het bevoegd gezag gemeente Zwolle. 
 
Daarbij zijn de volgende basisvragen gesteld: 
• Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn er 

aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 
• Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 

oplevert (bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hier dan voor te geven? 
• Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de aangetroffen 

sites aanwezig zijn, en wat is nu de verwachting of de fysische en inhoudelijke kwaliteit 
daarvan? 

 
4.3 Samenvatting advies per deeltraject 
De inventarisatie wordt afgerond met een waardering en een (selectie)advies. Een samengevatte 
weergave van de onderzoeksresultaten is opgenomen als bijlage 2, hieronder wordt per 
deeltraject het samengevatte advies weergegeven (De resultaten van het archeologisch 
onderzoek, team archeologie gemeente Zwolle 22-12-2021). 
 
4.3.1 Deeltraject 1a: Scania 
Aan de hand van de resultaten van het archeologisch inventariserend onderzoek door middel van 
een proefsleuf (IVO-P) kan worden vastgesteld dat in dit plangebied geen archeologisch 
vervolgonderzoek noodzakelijk is. Dit deelgebied 1 uit het project Stadsdijken Zwolle kan worden 
vrijgegeven van archeologisch onderzoek. Het omliggende gebied, zoals onder het Scania terrein, 
blijft zijn archeologische waarde behouden. 
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4.3.2 Deeltraject 2: Sensus 
Het plangebied van Sensus kan worden vrijgegeven van verder archeologisch onderzoek door de 
drastische verstoringen die de kabels en leidingen daar teweeg hebben gebracht. 
 
4.3.3 Deeltraject 4b/c: De Klooienberg 
Aan de hand van de resultaten van het archeologisch inventariserend onderzoek door middel van 
een proefsleuf (IVO-P) kan worden vastgesteld dat in dit plangebied geen archeologisch 
vervolgonderzoek noodzakelijk is. Hoewel in het plangebied een archeologische vindplaats ligt, 
gaan de toekomstige werkzaamheden niet zo diep dat deze de archeologische laag gaan 
verstoren. De archeologische sporenlaag ligt op een diepte van circa 0,02+ NAP, en gaat 
vermoedelijk buiten de put nog verder door. Dit deelgebied kan worden vrijgegeven van verder 
archeologisch onderzoek tot op een diepte van circa 0,20 +NAP. Het omliggende gebied bij de 
Klooienberg blijft zijn archeologische waarde behouden. 
 
4.3.4 Deeltraject 5b: Westerveld 
Onder de dijk is nog een intact bodemprofiel aanwezig. Dit houdt in dat daar nog kans is op 
bijvoorbeeld prehistorische sporen. Het gebied blijft zijn archeologische waarde behouden. Het 
archeologische sporenvlak ligt op een diepte tussen 0,45 – 0,87 + NAP. De zuidelijke kant naast 
de proefsleuf heeft het maaiveld op 2,73 + NAP. De bovenkant van de loopgraaf ligt op een 
hoogte van 1,10 +NAP. De loopgraaf is verder op meerdere punten goed gedocumenteerd en 
heeft wat dat betreft geen archeologisch vervolg nodig. Dat betekent dat het gebied kan worden 
vrijgegeven tot een diepte van 0,90 +NAP. Op basis van de geplande ingrepen zal verder 
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk zijn. 
 
4.4 Eindconclusies van het archeologisch onderzoek 
In het selectieadvies staat onderbouwd beschreven of er uitgebreider archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is of niet.  
 
Na uitvoering van het nadere (proefsleuven)onderzoek is in het selectieadvies geconcludeerd dat 
er nergens aanvullend onderzoek nodig is en de gebieden worden vrijgegeven van verder 
archeologisch onderzoek tot een bepaalde diepte (zie eerdere paragrafen voor dieptes per 
deelgebied). Hoewel in het plangebied van deelgebied 4 een archeologische vindplaats ligt, gaan 
de toekomstige werkzaamheden niet zo diep dat de archeologische laag gaat verstoren. Het 
omliggende gebied bij de Klooienberg blijft zijn archeologische waarde behouden. Het 
selectieadvies moet medio 2022 formeel worden voorgelegd aan en bekrachtigd door het bevoegd 
gezag gemeente Zwolle. 
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5 Acceptale trillingshinder voor omwonenden 

 

De Commissie adviseert daarom om, voorafgaand aan de besluitvorming, in een aanvulling op het MER in te 

gaan op wijze waarop de doelstelling ‘acceptabele hinder’ is uitgewerkt. Doe dit door inzicht te geven in de voor 

trillinghinder en geluidhinder4 gevoelige objecten en in de maximale effecten en door aannemelijk te maken dat 

de effecten op deze objecten in de uitvoering beperkt kunnen worden. Vul ook de samenvatting aan met deze 

resultaten. 
 
5.1 Normen en effectafstanden 
In Nederland bestaat geen wetgeving (wel regelgeving) voor het voorkomen van hinder of schade 
door trillingen. Dit betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen het aspect trillingen 
geen aandachtspunt is. Het juridisch kader voor trillingen in de aanlegfase wordt voor hinder 
bepaald door het Bouwbesluit. Hierin wordt verwezen naar de SBR B richtlijn ‘Hinder voor 
personen in gebouwen’. Naast aandacht voor de meting van trilling bevat de richtlijn ook een 
beoordelingssystematiek. 
 
Naast het juridisch kader voor hinder geeft de jurisprudentie aan dat voor risico op schade de SBR 
A richtlijn ‘Schade aan bouwwerken’ (versie 2017) van belang is. In SBR-richtlijn A worden 
grenswaarden voor maximaal aanvaardbare trillingen vermeld, teneinde schade aan gebouwen 
zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Risico op storing aan apparaten (richtlijn SBR C) 
Het risico op storing conform richtlijn SBR C is aannemelijk als de versnellingswaarde een 
toetswaarde overschrijdt. In zeer veel gevallen is bij bedrijven waar het kan spelen het onbekend 
wat de toetswaarde is. Vanwege de diversiteit van storingsgevoelige apparaten bevat SBR C 
geen toetswaarden. Bedrijven met PC’s of servers zijn doorgaans niet gevoelig voor storing, 
Bedrijven met weegapparatuur of optische / lithografische apparatuur mogelijkerwijs wel. Bij de 
trilproef in februari 2021 is dit voor Sensus inzichtelijk gemaakt (weegapparatuur). 
 
Beoordeling trillingshinder (richtlijn SBR B) 
Trillingshinder wordt beoordeeld aan de hand van een maximaal effectief trillingsniveau en een 
gemiddeld trillingsniveau (beiden dimensieloos). Voor een aantal typen trillingen en verschillende 
gebouwfuncties (wonen, onderwijs en dergelijke) staan in de richtlijn B streefwaarden. Bij 
onderschrijden van een onderstreefwaarde (A1) is hinderbeleving niet aannemelijk. Bij 
overschrijden van een bovenstreefwaarde (A2) is hinderbeleving aannemelijk. Bij overschrijden 
van de onderstreefwaarde en geen overschrijden van de bovenstreefwaarde is de hinderbeleving 
mede afhankelijk van het aantal malen dat de trilling zich voordoet. Overschrijden van de 
gemiddelde streefwaarde (A3) leidt tot hinderbeleving.  
 

 
4 Voor de aanvullingen met betrekking tot geluidshinder wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van deze aanvullende rapportage. 
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Overschrijding van de streefwaarden leidt tot een reële kans op hinder. Hoewel de waarden 
internationaal gezien redelijk streng zijn zullen er nog steeds mensen zijn die de trillingen onder 
de streefwaarden als hinderlijk kunnen ervaren. 
 
Beoordeling schade (richtlijn SBR A) 
Voor risico op schade aan gebouwen zijn grenswaarden opgenomen. Overschrijding van deze 
waarden wordt beoordeeld als een onacceptabele kans op schade. Daarmee is niet gezegd dat er 
daadwerkelijk ook schade optreedt. Evenmin is gegarandeerd dat er geen schade op zal treden 
wanneer de metingen onder de grenswaarden blijven. 
 
Het beoordelen van trillingen in de planstudiefase 
In dit stadium van de planstudie zijn de (nog te maken) keuzes met betrekking tot het 
uitvoeringsontwerp nog niet te maken. Deze keuzes zijn bepalend voor de uiteindelijke 
trillingsbelasting. Met het uitvoeren van trillingsberekeningen (prognoses) kunnen te verwachten 
trillingsbelastingen afgebakend worden. Op basis van in andere projecten uitgevoerde 
berekeningen voor onder andere het trillen van damwanden zijn, ten behoeve van een eerste 
inventarisatie, de volgende worst case effectafstanden gebruikt (berekeningen zijn uitgevoerd op 
basis van de prognosemethodiek zoals opgenomen in CUR166 ‘Damwandconstructies’): 
• Buiten een afstand van 50 meter is de kans op schade aan gebouwen aanvaardbaar klein 

(minder dan 1 %). Geldig voor een cat. 2 gebouw met in goede staat verkerende 
(gemetselde) draagconstructie en bouwkundig gevoelig 

• Binnen een afstand van 500 meter bestaat er kans op trillingshinder omdat niet kan worden 
voldaan wordt aan de onderstreefwaarde A1 voor woningen (0,4 [-] of 0,63 mm/s) voor 
trillingen gedurende een korte periode (6 tot 26 dagen) 

Op basis van de hierboven aangehaalde projectervaring geldt ook dat de effectafstanden voor het 
grondwerk (transport en andere werktuigen) qua orde grote een factor 10 kleiner zijn dan de 
hierboven aangehaalde indicator afstanden voor het trillen van damwanden. De effectafstanden 
voor het grondwerk worden dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Genoemde afstandswaarden zijn een 1e veilige (conservatieve) schatting. In februari 2021 is bij 
Sensus een trilproef uitgevoerd, waarbij verscheidene damwanden op verschillende wijzen 
(wel/niet gefluideerd) trillend zijn geïnstalleerd. Hierbij zijn door Fugro zowel de trillingen als 
water(over) spanningen gemeten. Een vertaalslag van de meetresultaten naar de overige 
dijktrajectedelen is gemaakt, waarbij effecten als gevolg van verschil in trilblok, damwand en 
ondergrond is beschouwd. De (grond)situatie bij Sensus is immers niet overal zo aanwezig. Op 
basis van de uitgevoerde trilproef, geldig voor een beperkte dijkstrekking, is tezamen met de 
vertaling van de effecten van de trilproef naar de rest van de dijkstrekking een nadere invulling 
van de uitvoeringswijze te maken. 
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5.2 Het te volgen stappenplan 
De belangrijkste risicobron voor Risico op schade en hinder is het trillen van damwanden (inclusief 
het trillen van pipingschermen). Specifiek op de locatie afgestemde berekeningen worden in de 
voorbereiding op de realisatie opgesteld. Een onderdeel van het Uitvoeringsontwerp is het maken 
van een risicocountourenplan, een trillingsprognose en een monitoringsplan conform het 
stappenplan (onderstaand schema). Het stappenplan geeft weer hoe de omgeving invloed kan 
uitoefenen (beperkingen oplegt) op de uitvoeringswijze van de werkzaamheden. 
 

 
Figuur 5.1 Stappenplan teneinde acceptabele hinder te kunnen waarmaken 

 
Of sprake is van overlast door trillingen of zettingen / deformaties is van diverse (locatie 
specifieke) factoren afhankelijk waaronder de bodemomstandigheden, ontwerp, 
uitvoeringsmethode in relatie tot de aanwezige functies / bebouwing in de omgeving en het 
gebruik daarvan. De uiteindelijke bepaling van de uitvoeringsmethode en de daarbij gepaard 
gaande omgevingsbeïnvloeding maakt onderdeel uit van het proces tijdens de 
planuitwerkingsfase en uitvoeringsvoorbereiding en kent de volgend onderdelen / stappen: 
1. Risico-inventarisatie 

a. Omgevingsanalyse 
b. Ontwerpvaststelling 
c. Bepaling mogelijke werkmethode 

2. Trillingspredictie 
3. Bepalen risico-contourenplan 
4. Monitoringsplan 
5. 0-opname / bouwkundige vooropname 
6. Monitoring werkzaamheden 
7. Klachten- en schadeafwikkeling 
8. Rapportage monitoring 
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5.2.1 Risico-inventarisatie 
Vooruitlopend op de feitelijke risico-inventarisatie is de omgeving van het werkterrein al wel in 
beeld gebracht, gebruik makend van de conservatieve effectafstanden zoals die op basis van 
expert judgement zijn beschreven in paragraaf 4.1. Met de vertaalslag van de trilproefresultaten 
(SensuS) naar de overige trajectdelen is dit nader af te bakenen. Gezien de genoemde 
conservatieve benadering van afstanden (expert judgement) en mede gezien de zeer grote 
diversiteit aan aanwezige objecten langs het gehele dijktraject, is het in dit stadium van het plan 
niet mogelijk een eenduidige uitvoeringswijze (type trilblok et cetera) te bepalen / voor te schrijven. 
Op basis van specifiek locatie gebonden trillingsrisicoanalyses wordt een uiteindelijke invulling 
qua uitvoering gedaan. 
 
Omgevingsanalyse 
Op basis van openbaar toegankelijke data is een overzicht verkregen van de gevoelige kwetsbare 
objecten die zich bevinden binnen een afstand van 50 meter van de werkgebieden. Voor 
kwetsbaar geldt objecten waarin gebruiksfuncties aanwezig zijn die mogelijk gestoord kunnen 
worden door trilactiviteiten. Het resultaat van deze analyse staat weergegeven in tabel 5.1. 
 

 
Tabel 5.1 Functie analyse van de kwetsbare objecten binnen een straal van 50 meter 

 
In de tabellen opgenomen in bijlage 3 staan de objecten weergegeven die zich binnen de 
conservatieve afstanden van 50 meter voor risico op schade of hinderbeleving bevinden.  
 
PM: In bijlage 5 is op een topografische kaart weergegeven waar de 500 meter contour zich 
bevindt. Binnen deze contour is het mogelijk dat er tijdens het werk trillingen kunnen worden 
waargenomen die als hinderlijk kunnen worden ervaren  
 
In de volgende stap van de omgevingsanalyse worden de conservatieve aannames zoals 
opgenomen in paragraaf 4.1 aangepast/aangescherpt op basis van de resultaten van de 
trillingsproef bij Sensus. Om dat te kunnen doen zijn de volgende relevante aspecten beschouwd: 
• Verschil in grondslag: hoe is de ondergrond waar de damwandplanken in moeten opgebouwd 

(zand, klei, veen, op welke diepte et cetera) 
• Verschil in damwandmaterieel: de lengtes en types damwandplanken die gebruikt worden 
• Verschil in trilblok: wat is de slagkracht die gebruikt moet worden 
 

STRAAT NAAM FUNCTIE OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING VAN HET GEBRUIK

Burgemeester Roelenweg 13 Achmea Kantoorfunctie Kantoren > 500 pers.

Klooienberglaan 561 Internaat Pr. Margriet Logiesfunctie Pension/nachtverblijf, > 50 pers.

Klooienberglaan 561 KDV "Plons" Bijeenkomstfunctie Kinderdagverblijf, > 10 pers.

Klooienberglaan 1 Doomijn Kinderdagverblijf Bijeenkomstfunctie Kinderdagverblijf, > 10 pers.

Klooienberglaan 1A Kinderdagverblijf Travers Klooienberg (Domijn) Bijeenkomstfunctie Kinderdagverblijf, > 10 pers.

Obrechtstraat 2 Kinderdagverblijf Doomijn Bijeenkomstfunctie Kinderdagverblijf, > 10 pers.

Katwolderweg 10 VARO (voorheen Argos Terminals) Gelijkwaardigheid Brandstof depot, > 1000 m2

Industrieweg 31 Indoor Ski Centrum Logiesfunctie

Dagverblijf (kinderen / 

gehandicapten), > 50 pers.
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Deze aspecten hebben een onderlinge relatie, zo is er meer slagkracht nodig om een plank in een 
zand ondergrond te krijgen dan in veen, zo ook een zwaardere dieper te plaatsen plank, kost het 
meer slagkracht om een langere damwand te plaatsen dan een kortere, et cetera. 
  
Aan de hand van de opgedane ervaring met de trillingsproef, is bekeken waar op Stadsdijken 
welke damwandplanken geplaatst gaan worden en wat daar de ondergrond is. Hiermee is de 
benodigde slagkracht bepaald en kunnen vervolgens de afstanden berekend worden voor de 
risico-contourenkaart. Door in de risico-contourenkaart de link te leggen naar de aanwezige 
bebouwing, is aan te geven welke bebouwing binnen de risico-contouren liggen. 
Daarbij is op de kaar de classificering uit de SBR (-A) richtlijn gehanteerd: 
• Cat. 1 is een betonnen object, zonder metselwerk 
• Cat. 2 is een gemetseld object  
• Cat. 2M is een monument 
 
Het resultaat van deze aanvullende analyse is op kaart weergegeven in bijlage 4. De gele panden 
op de kaart liggen (deels) binnen de risicocontour. De gehanteerde schaal is gekozen om de 
kaarten geschikt te maken voor deze rapportage. Bij de verdere uitwerking worden 
gedetailleerdere kaarten gehanteerd. 
 
Bepaling mogelijke uitvoeringswerkmethode  
Op basis van de omgevingsinventarisatie waarmee mogelijk gevoelige objecten zijn 
geïnventariseerd en mede op basis van prognoses van trillingen (gegeven het ontwerp en een 
bepaalde uitvoeringswijze), wordt per trajectdeel een uitvoeringswijze gekozen. Hierbij is het 
eerder een keuze tussen een trillingsarme (-vrije) en een reguliere uitvoering dan het opleggen 
van uitvoeringsmaterieel (type blok et cetera). De definitieve keuze qua inzetten van type 
installatie materieel (trilblok type, Quatro stelling, Silent Piler) is des aannemers. Opgemerkt wordt 
dat er dus, als alternatief voor het trillen van damwanden, gangbare technieken zijn (waar soms al 
tientallen jaren ervaring mee is opgedaan) waarmee damwanden zonder trillingen te veroorzaken 
kunnen worden aangebracht. 
 
5.2.2 Trillings- / geluidspredictie 
Bij de trillingsprognoses wordt de prognosemethodiek zoals deze is opgenomen in het handboek 
CUR166 gehanteerd. Met trillingsprognoses (trillingsrisicoanalyses) worden te verwachten 
trillingsintensiteiten versus de afstand bepaald. Door in de prognoses eveneens een grens- dan 
wel streefwaarde te betrekken, volgt daaruit een invloedsgebied. Voor objecten buiten het 
invloedsgebied geldt dat het risico aanvaardbaar klein is. Binnen de grootte van het 
invloedsgebied kan per afstand een kans / risico van overschrijding van de grens- dan wel 
streefwaarde bepaald worden. Deze ‘lijnen’ zijn te gebruiken bij het opstellen van het 
risicocontourenplan. 
 
Anders gezegd: wanneer de trillingen niet groter zijn dan de grenswaarde, dan is het risico op 
overschrijding acceptabel klein en mag verwacht worden dat geen destructief gevolg voor de 
belending optreedt.  
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Met de gemaakte vertaalslag (van Sensus naar de rest van de dijkstrekking) is de 2e invulling van 
afbakenen van risico’s te maken (1e afbakening geschiedt op basis van de conservatieve 
afstandswaarden van 50 en 500 m). Uit deze 2e afbakening tezamen met de 
omgevingsinventarisatie worden nadere trillingspronose opgemaakt (uitgaande van een reguliere 
uitvoeringsmethodiek (= niet trillingsarm)). 
 
Een vergelijkbare benadering kan gemaakt worden voor geluidprognoses. Methode I uit 
‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai’, CROW 2004 is van toepassing.  
 
5.2.3 Bepalen risico-contourenplan 
Met een risico-contourenplan wordt voor het werk een mogelijk risico op schade / hinder versus de 
afstand inzichtelijk gemaakt. Omdat de contourlijnen uitgezet worden / zijn ten opzichte van het uit 
te voeren werk, kan geografisch bepaald worden welk object binnen een bepaalde contourlijn ligt. 
De afstand van de contourlijn tot het werk is met trillingrisicoanalyses bepaald.  
 
Een 1e afbakening is gedaan op basis van de conservatieve afstandswaarden van 50 m en 500 m. 
de 2e afbakening is gedaan op basis van de vertaalslag van Sensus naar de rest van de 
dijkstrekking. 
 
Met het risico-contourenplan is inzicht verkregen in clusters van risico’s, waarna voor iedere 
cluster wellicht tijdelijk additionele beperkende maatregelen gesteld kunnen worden.  
 
5.2.4 Monitoringsplan 
Op basis van de hierboven beschreven resultaten wordt, voordat wordt gestart met de 
werkzaamheden, een monitoringsplan inclusief beheersmaatregelen opgesteld, om te kunnen 
waarborgen dat het installeren van de damwand geen onacceptabele risico’s voor de belendingen 
heeft. In het monitoringsplan zijn tenminste opgenomen:  
• Per trajectdeel, geplande uitvoeringswijze, waarbij aangegeven wordt welk planktype op 

welke wijze geïnstalleerd wordt (trillingsarm of niet) 
• Een risicobeoordeling: per mechanisme (trillingen, deformaties, geluid) wordt aangegeven 

welke grens-, streef-, toetswaarde van toepassing is en de grootte ervan. Voor vervorming 
van een object geldt een integrale zakking en een relatieve hoekverdraaiing, Voor of risico op 
schade / hinder aan de omgevingsobjecten ten gevolge van de werkzaamheden gelden 
grens- en streefwaarden 

• In aanvulling op voorstaande, alarm- en signaalwaarden van de monitoringsactiviteiten en 
bijbehorende beheersmaatregelen 

• Beheersmaatregelen met betrekking tot het voorkomen van risico op schade aan 
omgevingsobjecten. In te zetten als tijdelijke additionele maatregel en volgt uit het 
beheersprotocol 

• De te monitoren ‘kritisch geachte omgevingsobjecten’ die een onacceptabel verhoogd risico 
op schade kunnen ondervinden door realisatie van onderdelen van het werk 
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• Uitvoeringswijze van de monitoring, de wijze waarop nulmeting (deformaties / trillingen) en 
herhalingsmetingen gepland/ uitgevoerd worden 

• Voor aan te wijzen objecten worden bouwkundige vooropname uitgevoerd. Na afloop van de 
werkzaamheden wordt een na_opname uitgevoerd. Tussentijdse opnamen zijn op afroep 
mogelijk 

• Monitorings beheersprotocol. De monitoring (opzet) wordt als basis configuratie gestart. 
Afhankelijk van de voortgang van het werk en meetwaarden kan deze lokaal afgeschaald dan 
wel opgeschaald worden. Hierbij dient gedacht te worden aan meerdere / minder meetpunten 
en/of bemande / onbemande monitoring. De op/afschaling geschiedt op basis van verkregen 
meetwaarden in relatie tot gestelde grens-/-streef-/toetswaarden 

 
5.2.5 0-opname / bouwkundige vooropname 
Voorafgaand aan de start met de uitvoering wordt voor risicovolle objecten onderzocht hoe de 
staat van de belendingen is. En worden referentiemetingen uitgevoerd (0-metingen). Dit 
onderscheid te kunnen maken met tijdens de uitvoering veroorzaakte veranderingen. 
 
Bouwkundige opnames 
Dit is een fotografische opname met beschrijving van wat geconstateerd is/wordt per pand. De 
objecten waarvoor de opname uitgevoerd wordt, volgt uit het risicocontouren plan. Daar is immers 
de inventarisatie van objecten binnen risicocontourlijnen inzichtelijk gemaakt. Objecten vallend 
buiten het invloedsgebied worden in principe niet opgenomen. 
 
Eea wil zeggen dat de panden en gebouwen binnen de schade contourlijn waarvoor een risico 
van 1 % geldt (=invloedsgebiedcontourlijn) bouwkundig worden onderzocht en dat de huidige 
staat (status quo) in kaart wordt gebracht. Deze gegevens worden verzameld door een 
onafhankelijk bouwkundige partij welke de rapportage per belending zal opstellen. De 
bouwkundige opnames worden gedeponeerd bij een notaris welke deze documenten in bewaring 
zal houden tot aan het einde van de werkzaamheden. 
 
(Voor)opnames van objecten zullen zowel interieur als exterieur (indien van toepassing) 
uitgevoerd worden en worden vastgelegd in een vooropnamerapport (inclusief foto’s van alle 
objecten). Dit zal voldoen aan de volgende randvoorwaardes: 
• De bouwkundige opnamen zullen zijn uitgevoerd conform de NIVRE-normen en de KOMO-

beoordelingsrichtlijn BRL 5024 
• De vooropnames worden uitgevoerd door een externe partij, zodat deze als objectief 

referentiekader kunnen dienen voor: 
- Het beoordelen van eventuele schadegevallen 
- Beoordeling van de eindsituatie in vergelijking met de originele staat 

 
Ook eigenaren, beheerders of bewoners van opgenomen objecten zullen een exemplaar van de 
desbetreffende opnamerapportage ontvangen. 
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Aan- afvoerroutes (wegen) 
De bestaande toestand van de aanvoerroutes van en naar het werk wordt vastgelegd, tot buiten 
de grootte van het invloedsgebied. Het betreft een gedetailleerde inspectie van de wegen volgens 
de CROW-publicatie 146a ‘Handboek visuele inspectie’, uit te voeren door een erkend inspecteur. 
Inclusief rapportage volgens genoemde leidraad, voorzien van de nodige foto’s. 
 
Trillingsmetingen 
Om een referentiekader te krijgen worden voorafgaand aan de uitvoering van het werk  
0-metingen uitgevoerd. De locaties van de trillingsmetingen volgen wederom uit het 
risicocontourenplan. Voor objecten liggende binnen het invloedsgebied geldt dat het risico op 
schade groter is dan 1 % en waaraan wordt gemeten. In principe wordt niet gemeten aan objecten 
liggende buiten dit risicogebied. Dit wordt gedaan wij om de ‘gebiedseigen trillingen’ in kaart te 
kunnen brengen. Zo kan het voorkomen dat de trillingen van een vrachtauto groter zijn dan de 
trillingen binnen de realisatiefase. Deze gebiedseigen trillingen worden vastgelegd in een 
rapportage, zodat beter is vast te stellen welke trillingen geen relatie hebben met de 
werkzaamheden. 
 
Met het uitvoeren van referentiemetingen, wordt een referentieniveau van waarden bepaald. Door 
uitvoeren van metingen tijdens het werk wordt het mogelijk om tijdens de uitvoering extreme 
gemeten meetwaarden te correleren aan omgevingsbronnen of aan het werk. 
 
Deformatiemetingen objecten 
Door verschil zakkingen (voor- / achtergevel kan zakkingsschade ontstaan. Om een relatie met 
het werk te kunnen leggen, worden voorafgaand aan de uitvoering van het werk van objecten 
binnen het risicogebied deformatiemetingen uitgevoerd. Van het object worden de 4 hoekpunten 
ingemeten t.o.v. NAP (X-, Y-, Z-metingen). Op afroep zijn herhalingsmetingen uit te voeren. 
 
In deze wordt opgemerkt dat het risicogebied (afstandswaarde) niet direct gekoppeld is aan de 
afstandswaarde / invloedsgebied geldig voor trillingen (SBR A of SBR B). De grootte van de 
invloedsgebiedszone voor deformatie wordt bepaald door de mate van risico’s op 
grondontspanningen (ontgravingen) dan wel risico op verdichting van losgepakt zand onder de 
fundering. Als vuistgeregel is een horizontale afstand aan te houden van 1,5 x de grootte van de 
ontgravingsdiepte te hanteren. 
 
5.2.6 Monitoring werkzaamheden 
 
Trillingsmeters 
Conform het monitoringsplan worden aan belendende objecten, in overleg met de 
bewoners/eigenaren en na toestemming daarvan de trillingsmeters aangebracht 
(meetpuntlocaties). Trillingsmetingen worden uitgevoerd aan objecten liggende binnen het 
invloedsgebied geldig voor risico op schade. In principe worden geen trillingsmetingen uitgevoerd 
om hinderbeleving te beoordelen. 
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De automatisch continue registrerende meters worden zodanig ingesteld / geprogrammeerd dat 
gemeten wordt tijdens de uitvoering en dat na overschrijden van een alarmwaarde het systeem 
een alarmmelding naar betrokken (opgegeven mailadressen) verzend. Doorgaans wordt voor de 
alarmwaarde 80 % van de grenswaarde aangehouden. Om niet een overdaad aan meetdata te 
krijgen wordt doorgaans een drempelwaarde van 0,1 mm/s geprogrammeerd (alleen 
meetwaarden boven deze waarden worden opgeslagen). Eveneens wordt sampletijd van circa 10 
seconden aangehouden (gedurende de 10 seconden worden alle meetwaarden in het geheugen 
bewaart, waarna vervolgens de maximale waarde wordt opgeslagen). 
 
De belending wordt op basis van kenmerken gekwalificeerd in categorieën (conform SBR A). 
Deze categorieën tezamen met aan te houden partiele veiligheidsfactoren leiden tot aan te 
houden grenswaarde (conform SBR A) en daarmee de alarmwaarde. 
 
Monitoren van de werkzaamheden 
Tijdens de uitvoering worden de geselecteerde belendende percelen gemonitord. Onderdeel van 
het monitoringsplan is dat er een dagelijkse visuele inspectie van de objecten ter plaatse van de 
locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Afhankelijk van de uitkomsten van de visuele 
inspectie in relatie tot dreigende overschrijding van grenswaarden, wordt het vervolg van de 
werkzaamheden bepaald en zo nodig de uitvoeringswijze aangepast (trillingsreducerende 
maatregelen. Bij de overweging tot aanpassen van de uitvoering zijn opgetreden meetwaarden 
van belang, niet alleen sporadisch hoge piekwaarden maar ook de tijdsduur waarover deze 
optreden. 
 
De trillingen die tot sporadisch hoge piekwaarden kan leiden tijdens de uitvoering, kunnen de 
volgende activiteiten als oorzaak hebben: 
• Het inhijsen van de damwanden, wanneer de damwand tegen de ‘bek’ van de piler aan tikt 
• Tijdens het trillen/drukken, wanneer er veel slotwrijving is zal de plank ‘springen’ in het slot, 

waarna de druk weer wordt opgebouwd door machine 
• Het losmaken van de klemmen na een extreem zwaar drukmoment van een ingebrachte 

plank 
• Het op diepte tegenkomen van een obstakel 
• Bij een zeer zware grondslag ( > 25MPA) 
 
Bovenstaande oorzaken kunnen zich voordoen in de uitvoering. Daarom is het zaak om tijdens de 
uitvoering bij iedere in te brengen damwand plank de eventuele trillingen te monitoren en om de 
werkzaamheden met aandacht uit te voeren. 
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Bewaking van de werkzaamheden 
Bij overschrijden van de alarmwaarde (=80 % van de grenswaarde) verzendt het meetsysteem 
automatisch een alarmmelding met de grootte van de overschrijding naar opgegeven  
e-mailadressen. Hierin zal in eerste lijn de operator worden ingelicht. In tweede lijn zal de direct 
leidinggevende op de werklocatie een e-mail melding krijgen. In derde lijn zal de opdrachtgever 
per e-mail worden meegenomen in de meldingen.  
 
Bij sporadische overschrijdingen van de grenswaarde worden de werkzaamheden niet gestopt. 
Ook niet als de overschrijding marginaal is. Wel wordt de herkomst ervan onderzocht en waar 
nodig de werkzaamheden aangepast. Bij veelvuldige herhaalde overschrijdingen binnen een kort 
tijdsbestek worden de werkzaamheden wel stilgelegd. Door het afstellen van de alarmwaarde tot 
80 % van de grenswaarde zullen vroegtijdige alarmeringen verstrekt worden waarna verwacht 
mag worden dat geen onoverkomelijke schade aan de belendingen ontstaat. 
 
Per dag (eind van de dag) wordt een automatische rapportage verzonden naar opgegeven 
mailadressen. Deze rapportage bevat de gedurende de afgelopen dag gemeten meetwaarden en 
kan gebruikt worden om te bepalen of de toekomstige uitvoering een risico kan gaan opleveren. 
 
5.2.7 Klachten- en schadeafwikkeling 
In paragraaf 7.2.3 van het Projectplan Waterwet staat omschreven dat meldingen en klachten 
worden geregistreerd en conform het door WDODelta goedgekeurde Protocol Klachtenregistratie 
afgehandeld. En zoals staat beschreven in paragraaf 7.3 kan in voorkomende gevallen een 
verzoek om schadevergoeding worden ingediend. 
 
5.2.8 Rapportage monitoring 
De resultaten van de monitoring worden gerapporteerd. Onderscheid hierin zijn de rapportages 
geldig voor metingen voorafgaand aan de uitvoering van het werk (referentie dan wel 0- metingen) 
en metingen tijdens de uitvoering Hierin is in ieder geval aandacht voor de volgende aspecten: 
• De (bouwkundige) vooropname 
• Deformatie metingen (X-,Y-,Z-richting) 
• De gebiedseigen trillingen (0-metingen) 
• Per trajectdeel, bevindingen visuele inspecties 
• Per trajectdeel, meetpuntlocaties en meetperiodes, gehanteerd materieel (plankprofiel/trilblok 

et cetera), plankvolgorde (van waar naar waar) 
• Per trajectdeel, de meetgegevens verzameld tijdens het werk (periodiek verstrekt of dagelijks 

(automatische rapportages) 
• Beoordeling van de meetresultaten (meetpunten aan de gevel conform SBR A) 
• Uitgevoerde aanpassingen uitvoering (genomen maatregelen) op basis van (tussentijdse) 

bevindingen/beoordelingen van meetresultaten of problemen met de uitvoering 
De resultaten van de bouwkundige opnames worden gedeponeerd bij een notaris die deze 
documenten in bewaring zal houden tot aan het einde van de werkzaamheden. 
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De rapportages worden per trajectdeel periodiek verstrekt, na afloop van de werkzaamheden in 
dat trajectdeel. Ter bewaking en inzicht worden dagelijks de dagrapportages verzorgd. Dit zijn 
automatisch gegenereerde overzichten van de gemeten waarden op basis waarvan toekomstige 
uitvoeringsaspecten bijgestuurd kunnen worden. 
 
5.3 Conclusie effect beoordeling 
In paragraaf 4.2 is een invulling gegeven aan de manier waarop het risico op schade door 
trillingen zo veel mogelijk zal worden voorkomen. Schade kan weliswaar nooit helemaal worden 
uitgesloten, maar door daar waar de kans op schade te groot is een alternatieve uitvoeringswijze 
te hanteren bijvoorbeeld door over te stappen op een trillingsarme methode dan wel toepassen 
van additionele trillingsreducerende maatregelen, wordt de kans op schade teruggebracht tot een 
acceptabel niveau. 
 
Door in 1e instantie het invloedsgebied voor risico op schade op basis van Expert Judgement te 
maken (gegeven de conservatieve afstand van 50 m), is een 1e invulling gemaakt van objecten 
waar mogelijkerwijs een risico op schade kan optreden (en waaraan een monitoring uitgevoerd 
zou moeten worden). Door in 2e instantie de vertaalslag van afstandswaarden naar aanleiding van 
de meetresultaten van de uitgevoerde trilproef bij Sensus (februari 2021) te beschouwen, is een 2e 
nadere invulling van het aantal objecten gedaan. Door vervolgens voor de mogelijke risico volle 
trajectdelen aanvullende prognoses van trillingen te maken, waarna de uitvoeringswijze erop 
wordt afgestemd (trillingsarm/vrij, te hanteren slagkracht trilblok) is het mogelijke risico op schade 
beheersbaar gemaakt.  
 
Duidelijk is dat er uitvoeringsmethoden voorhanden zijn om de kans op schade door het plaatsen 
van damwanden op een acceptabel niveau te houden (<1 % kans). Door vervolgens een 
monitoring aan te houden (meten van trillingen, deformaties) wordt tijdens de uitvoering het risico 
op schade bewaakt / beheersbaar. 
 
Er is gekozen voor een aan- afvoer van alle bulktransporten en uitvoering / installatie planken 
vanaf het water. Daarmee zijn interne transporten niet over de weg / bebouwing maar over het 
water en wordt de overlast verder beperkt tot een acceptabel niveau. 
 
5.4 Stakeholdermanagement en hinder 
Bovenstaande paragrafen betreffen de formele benadering van het aspect hinder (door trillingen). 
Naast deze benadering is er vanaf de start van de planfase een intensief traject met de 
stakeholders in het gebied gestart. Dit omdat het een project betreft in een veelal stedelijke 
omgeving die intensief gebruikt wordt en waar goed stakeholdermanagement en goede afspraken 
nodig zijn om straks in de uitvoering de hinder te minimaliseren en draagvlak voor het project te 
behouden. Dit wordt niet primair gedaan met het oog op het projectplan Waterwet maar is veel 
meer een parallel proces aan de ontwerpwerkzaamheden. Elke stap dat het ontwerp 
gedetailleerder wordt, worden ook de afspraken met de stakeholders gedetailleerder. Eind 2021 is 
het Definitief Ontwerp afgerond. Enkele voorbeelden van gemaakte afspraken met stakeholders: 
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• Ontwerprelatie met spoortalud is voorkomen, monitoringseisen van de railbeheerder zijn 
ingewilligd en worden meegenomen in het uitvoeringsplan 

• De werkzaamheden die het meeste van invloed zouden zijn op een assemblagelocatie voor 
voertuigen vinden plaats in de zomerstop van het bedrijf 

• Er is een trillingsproef uitgevoerd bij een bedrijf met een trillingsgevoelig productieproces, 
waarmee aangetoond is dat de dijkversterking hier geen hinder veroorzaakt 

• Met een bedrijf dat brandstof opslaat en distribueert, worden de meest hinderveroorzakende 
werkzaamheden voor de dijkversterking gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden die het 
bedrijf zelf al wenst uit te voeren aan de leidingen 

De gemaakte en te maken afspraken worden momenteel meegenomen in het Uitvoeringsontwerp 
en later in de uitvoeringsplannen voor de dijkversterking. Met deze werkwijze is ‘acceptabele 
hinder’ integraal ingebed in de dijkversterking. 
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6 Geluidhinder bij de aanleg 

6.1 Eerder gemaakte keuzes ter beperking van geluidshinder 
In de aanvulling op het MER die op 7 juli 2021 is opgesteld voor de ontgrondingenvergunning, is 
een globale analyse gepresenteerd van de mogelijk optredende geluidshinder tijdens de aanleg. 
Mede om de hinder zo veel als mogelijk te beperken is ervoor gekozen om al het grote (bulk) 
transport via het water te laten gaan. Alle interne transport maakt gebruik van de dijk: het gebruik 
van de openbare weg wordt zoveel als mogelijk vermeden om zo de (geluids)hinder te beperken. 
 
6.2 Inventarisatie van kwetsbare objecten 
In de boven aangehaalde aanvulling op het MER (van 7 juli 2021) is inzichtelijk gemaakt welke 
kwetsbare objecten op korte afstand van de dijk liggen en die dus hinder zouden kunnen 
ondervinden. 
 
6.3 Acceptabele hinder 
Het Waterschap streeft er naar dat de realisatie van de dijkversterking plaats vindt met niet meer 
dan ‘acceptabele hinder’. Voor wat betreft geluidshinder betekent dat, dat op de gevels van de 
geluidsgevoelige objecten in (de buurt van) het plangebied in principe zal worden voldaan aan de 
dagwaardes uit het Bouwbesluit 2012. Uitgangspunt van het Bouwbesluit is om geluidshinder 
tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. In paragraaf 5.1 staat kort 
beschreven welke keuzes al zijn gemaakt om geluidshinder bij voorbaat zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
In het Bouwbesluit 2012 is zijn de volgende regels ter voorkomen van geluidhinder opgenomen in 
artikel 8.3 waaraan getoetst zal worden (in het kader van de in een later stadium aan te vragen 
omgevingsvergunningen (activiteit ‘bouwen’): 
1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 

7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd 
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 

aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet 
overschreden 

Tabel 8.3 

Dagwaarde ≤ 60 
dB(A) 

> 60 
dB(A) 

> 65 
dB(A) 

> 70 
dB(A) 

> 75 
dB(A) 

> 80 
dB(A) 

maximale 

blootstellingsduur 
onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen 

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het 
gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik 
gemaakt van de best beschikbare stille technieken 
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De regels zijn vastgesteld om eventueel optredende hinder te kunnen beperken tot een 
acceptabel niveau. Opgemerkt wordt dat het mogelijk is om, met een passende onderbouwing, 
een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. 
 
6.4 Globale geluidsberekeningen 
In dit stadium van de planstudie zou het uitvoeren van gedetailleerde geluidsberekeningen 
onjuiste en onterechte verwachtingen kunnen oproepen omdat de (nog te maken) keuzes met 
betrekking tot het uitvoeringsontwerp bepalend zijn voor de uiteindelijke geluidsbelasting. 
 
6.4.1 Bepalende geluidsbron(nen) 
Om in te kunnen gaan op het advies van de commissie-m.e.r. (maak aannemelijk dat de 
geluidshinder op de kwetsbare objecten in de uitvoering beperkt kunnen worden tot een 
acceptabel niveau) is de bepalende geluidsbron alvast in een globale berekening doorgerekend. 
Op basis van expert judgement zijn als belangrijkste geluidsbronnen aangewezen het trillen van 
de damwanden en de dumpers waarmee grond wordt af- en aangevoerd. 
 
Als bij het vaststellen van het Uitvoerings Ontwerp blijkt dat er door het trillen naar verwachting 
sprake zal zijn van onacceptabele hinder dan is het mogelijk dat er op die plekken geluid- en 
trillingsarme uitvoeringstechnieken ingezet worden. Op die manier blijft de hinder door het 
plaatsen van damwanden altijd onder de dagwaarde uit het Bouwbesluit 2012. De hieronder 
gepresenteerd geluidsberekeningen beperken zich dan ook tot de hindercontouren voor de 
dumpers waarmee grond wordt af- en aangevoerd. 
 
6.4.2 Uitgangspunten 
De berekeningen hebben betrekking op deelgebied 4. In dat deelgebied is de intensiteit van de 
inzet van de dumpers hoog en daar bevinden zich relatief veel geluidsgevoelige objecten op 
kleine afstand tot het werkgebied. Uitgegaan is van 72 ritten (dus 144 passages) per dag. De 
dumpers rijden daarbij rijden daarbij alleen over het bestaande dijktracé. Een raming van de 
benodigde tijd voor het interne transport met dumpers in tabel 6.1 opgenomen. 
 
Tabel 6.1 Geraamde omvang en tijdsduur van het grondverzet in deelgebied 4 

Deelgebied 4 Aantal dumperritten Aantal dagen 

Afvoer 3.600 50 - 55 

Aanvoer 3.275 46 - 51 

 
Aangezien de maximale blootstellingsduur van 50 dagen zal worden overschreden wordt 
uitgegaan van een dagwaarde van maximaal 60 dB(A). Boven deze dagwaarde zullen 
maatregelen getroffen dienen geluidreducerende maatregelen te worden om de geluidbelastingen 
te beperken.  
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Verder zijn de volgende akoestisch relevante uitgangspunten gehanteerd: 
• Een geluidvermogen van 108 dB(A) voor een dumper bij een gemiddelde snelheid van 20 

km/uur 
• Bronhoogte 1,5 meter boven maaiveld 
• Een bodemfactor van 0,0 (akoestisch harde bodem) voor de rijweg (breedte 2 meter aan 

weerszijden van de rijlijn van de dumper) 
• Een generieke bodemfactor van 0,5 (verharding circa 50 %) 
• Een rekenhoogte van 1,5 meter boven maaiveld 
• Overdrachtsberekeningen van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
 
6.4.3 Berekende hindercontouren 
In figuur 6.1 zijn de resultaten van de berekeningen grafisch weergegeven. 
 

 
Figuur 6.1 Geluidcontouren passage dumpers (bij 144 bewegingen per dag) 
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Uit deze worst case berekeningen blijkt dat vanaf een afstand van tenminste 11 meter vanaf de 
rijlijn van de dumpers kan voldaan worden aan een dagwaarde van 60 dB(A). Het kan zijn dat er 
op basis van meer gedetailleerde berekeningen bij de voorbereiding van de uitvoering blijkt dat de 
dagwaarden uit het Bouwbesluit niet helemaal gehaald kunnen worden. Maatregelen die in dat 
geval overwogen zouden kunnen worden zijn: 
• Het verplaatsen van de rijroute van de dumpers (afstand tenminste 11 meter) 
• Het afschermen van het geluid van de rijroute door een (tijdelijk) geluidscherm5 
 
6.5 Conclusies 
Op basis van de berekende geluidscontouren voor de bepalende geluidsbron tijdens de uitvoering 
is vastgesteld dat er op verreweg de meeste geluidsgevoelige objecten in de directe omgeving 
van het werkgebied er zonder maatregelen voldaan kan worden aan de dagwaardes uit het 
Bouwbesluit 2012. Vastgesteld is ook dat er maatregelen zijn om, als dit later nodig blijkt te zijn, 
de geluidshinder terug te brengen tot onder de dagwaardes uit het Bouwbesluit 2012. Een en 
ander laat onverlet dat, mits goed onderbouwd, er ook ontheffing van de dagwaardes 
aangevraagd kan worden bij de gemeente. Uiteindelijk zal er dus sprake zijn van een licht negatief 
effect (-) tijdens de aanlegfase omdat er wel sprake zal zijn van enige, maar acceptabele, hinder. 
 
 
  

 
5 Een geluidscherm dient tenminste 1,5 meter hoog te zijn, een massa van tenminste 15 kg/m2 te hebben en tenminste 1,5 maal de 
lengte te hebben van het te beschermen object. Dit mag bijvoorbeeld ook een strak aaneengesloten wand van (met zand) gevulde 
big-bags of container zijn. 
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7 Samenvatting aangevuld 

Gevolg gevend aan het advies van de Commissie m.e.r. is de samenvatting ook aangevuld, 
gebruik makend van de hierboven gepresenteerde aanvullende resultaten. Door de 
samenvatting in het MER zoals dat is uitgebracht op 7 juli 2021 te lezen in samenhang met 
dit hoofdstuk ontstaat een volledig beeld over hoe is om gegaan met de effecten van het 
versterken van de Stadsdijken in Zwolle. 
 
7.1 Noodzaak piping maatregelen 
De Commissie adviseert om de onderbouwing van de noodzaak van de voorgestelde 
pipingmaatregelen in het MER aan te vullen. 
 
In februari 2021 is in het project onderzocht hoe het waterstandsverloop in de tijd (Waterstand Bij 
Norm) gemodelleerd moet worden. Gebleken is dat de afvoer van de Vecht nooit verwaarloosbaar 
is bij het bepalen van de belasting op de kering, en dat de kans maximaal 55 % is dat een grote 
stormopzet significant bijdraagt aan de WBN (‘stormgedomineerd is’). Dit betekent tevens dat de 
duur van de Vechtafvoer aangehouden dient te worden bij het bepalen van de stormduur. Voor de 
duur van een afvoergolf op de Vecht dient circa 28 dagen aangehouden te worden op basis van 
het WBI2017. 
 
Voor de maatgevende omstandigheden is allereerst gecontroleerd of opbarsten van het 
achterland op kan treden; zonder opbarsten kan er immers geen piping ontstaan. 
Indien opbarsten kan optreden, is gekeken naar de aanwezige kwelweglengte. Als deze korter is 
dan de benodigde kwelweglengte, zijn benodigde maatregelen bepaald, waarbij integraal 
beschouwd is wat de beste maatregel is op een locatie. Daarbij zijn onder andere meegenomen 
ruimtebeslag, aantasting van natuur, et cetera. 
 
De noodzakelijke trajecten waar pipingmaatregelen genomen moeten worden, zijn bepaald in het 
Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld voor de Stadsdijken. Dit VO is onderdeel van het Projectplan 
Waterwet. 
Een aantal lokale omstandigheden zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van optreden van 
piping. Hierbij is onder meer gekeken naar: 
• Beperkte kerende hoogte in deelgebied 1 en 2. Daar waar de hoogte van het achterland 

voldoende is om geen piping te laten optreden, worden geen maatregelen voorzien 
• Aanwezige verhardingen binnendijks. De aanwezige verhardingen langs het traject sluiten 

niet aan op de binnenteen van de kering, maar liggen op afstanden van >1,0 m. Hiermee kan 
een uittredepunt aan de binnenteen van de kering niet uitgesloten worden 
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• In een stormgedomineerd scenario is de duur van een hoogwater waarschijnlijk te kort voor 
het ontstaan van een doorgaande pipe. Dit zou met een tijdsafhankelijke analyse onderzocht 
kunnen worden. Dat is echter niet gedaan omdat: 
- De stijghoogte in het watervoerend pakket vrijwel direct reageert op de buitenwaterstand 

en er dus ook bij een kortdurend hoogwater opbarsten (en heave en het begin van 
pipegroei) zou kunnen ontstaan. Daarbij komt dat ook bij waterstanden lager dan 
maatgevend een pipe kan ontstaan. Hoge waterstanden kunnen vaker voorkomen 
gedurende de levensduur van de kering, waarbij een pipe elke keer een stukje kan 
groeien en daarmee op termijn alsnog tot bezwijken van de kering kan leiden 

- Naast het stormgedomineerde scenario is er ook een scenario met een hoge Vechtafvoer 
die een bijna even grote kans van optreden heeft en waarvan uitgegaan moet worden van 
een duur van circa 28 dagen 

• Ter plaatse van traject 2D is deels een onderheide vloer aanwezig. Onder deze vloer zijn 
slappe lagen aanwezig. Als gevolg van onderliggende zandophoging gaat de ondergrond 
zetten in de tijd. Hierdoor kan een holte/spleet ontstaan tussen de vloer en het opgehoogde 
maaiveld. Dit maaiveld kan opbarsten onder de onderheide vloer en omdat de aanwezige 
kwelweglengte te kort is om piping uit te sluiten, is ook op deze locatie een maatregel 
noodzakelijk 

 
7.2 Ecologie 
In deze aanvulling op het MER is het eerder uitgevoerde emissie reductie onderzoek in detail 
gepresenteerd. Het effect op de emissies is voor 4 scenario’s beschreven en inzichtelijk gemaakt. 
Duidelijk is geworden dat vergaande maatregelen zoals het op grote schaal gebruik maken van 
elektrisch materiaal nog steeds een rest effect op de depositie zou hebben, tegen zeer hoge 
maatschappelijke kosten. Daarom heeft het Waterschap er voor gekozen om, ondanks de huidige 
vrijstelling, de effecten op de depositie terug te brengen door tijdelijk de bedrijfsvoering van een 
nabij gelegen veehouderij deels af te kopen zodat de rest effecten zo ver als redelijkerwijs 
mogelijk worden terug gebracht in de nabij gelegen beschermde Natura2000 gebieden. Per saldo 
wordt een licht negatief effect (-) toegekend aan het aspect stikstofdepositie. 
 
7.3 Archeologie 
De door de Commissie m.e.r. geadviseerde aanvulling op het archeologisch onderzoek was reeds 
ingezet ten behoeve van de verdere planuitwerking. Voor 5 deelgebieden zijn een Programma van 
Eisen en Plan van Aanpak opgesteld, die als leidraad hebben gediend voor de uitvoering van het 
archeologisch onderzoek. Het doel (zoals in het PvE geformuleerd) van het ingezette 
inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO-P) is het aanvullen en toetsen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het vooronderzoek. Het gaat 
om een gebieds- of vindplaatsgericht onderzoek (karterende IVO) binnen een gebied waar 
bodemingrepen staan gepland. Door de geplande bodemingrepen dreigt de mogelijke 
archeologische informatie verloren te gaan. Het karterende onderzoek wordt daarna uitgebreid 
met een waarderend IVO. Het geheel resulteert in een waardering en selectieadvies. In het 
selectieadvies staat onderbouwd beschreven of er uitgebreider archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is of niet. 
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Na uitvoering van het nadere (proefsleuven)onderzoek is in het selectieadvies geconcludeerd dat 
er nergens aanvullend onderzoek nodig is en de gebieden worden vrijgegeven van verder 
archeologisch onderzoek tot een bepaalde diepte (zie eerdere paragrafen voor dieptes per 
deelgebied). Hoewel in het plangebied van deelgebied 4 een archeologische vindplaats ligt, gaan 
de toekomstige werkzaamheden niet zo diep dat het de archeologische laag gaat verstoren. Het 
omliggende gebied bij de Klooienberg blijft zijn archeologische waarde behouden. Het 
selectieadvies moet medio 2022 formeel worden voorgelegd aan en bekrachtigd door het bevoegd 
gezag gemeente Zwolle. 
 
7.4 Trillingen 
In deze aanvulling op het MER is gedetailleerd beschreven hoe het risico op schade door trillingen 
zo veel mogelijk zal worden voorkomen. Schade kan weliswaar nooit helemaal worden 
uitgesloten, maar door daar waar de kans op schade te groot is een alternatieve uitvoeringswijze 
te hanteren bijvoorbeeld door over te stappen op een trillingsarme methode dan wel toepassen 
van additionele trillingsreducerende maatregelen, wordt de kans op schade teruggebracht tot een 
acceptabel niveau. 
 
Door in 1e instantie het invloedsgebied voor risico op schade op basis van Expert Judgement te 
maken (gegeven de conservatieve afstand van 50 m), is een 1e invulling gemaakt van objecten 
waar mogelijkerwijs een risico op schade kan optreden (en waaraan een monitoring uitgevoerd 
zou moeten worden). Door in 2e instantie de vertaalslag van afstandswaarden naar aanleiding van 
de meetresultaten van de uitgevoerde trilproef bij Sensus (februari 2021) te beschouwen, is een 2e 
nadere invulling van het aantal objecten gedaan. Door vervolgens voor de mogelijke risico volle 
trajectdelen aanvullende prognoses van trillingen te maken, waarna de uitvoeringswijze erop 
wordt afgestemd (trillingsarm/vrij, te hanteren slagkracht trilblok) is het mogelijke risico op schade 
beheersbaar gemaakt. Door vervolgens een monitoring aan te houden (meten van trillingen, 
deformaties) wordt tijdens de uitvoering het risico op schade bewaakt / beheersbaar. 
 
Er is gekozen voor een aan- afvoer van alle bulktransporten en uitvoering / installatie planken 
vanaf het water. Daarmee zijn interne transporten niet over de weg / bebouwing maar over het 
water en wordt de overlast verder beperkt tot een acceptabel niveau. 
 
Omdat trillingshinder niet helemaal is uit te sluiten is er sprake van een licht negatief effect (-) 
tijdens de aanlegfase. 
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7.5 Geluid 
Op basis van de berekende geluidscontouren voor de bepalende geluidsbron tijdens de uitvoering 
is vastgesteld dat er op verreweg de meeste geluidsgevoelige objecten in de directe omgeving 
van het werkgebied er zonder maatregelen voldaan kan worden aan de dagwaardes uit het 
Bouwbesluit 2012. Vastgesteld is ook dat er maatregelen zijn om, als dit later nodig blijkt te zijn, 
de geluidshinder terug te brengen tot onder de dagwaardes uit het Bouwbesluit 2012. Een en 
ander laat onverlet dat, mits goed onderbouwd, er ook ontheffing van de dagwaardes 
aangevraagd kan worden bij de gemeente. Uiteindelijk zal er dus sprake zijn van een licht negatief 
effect (-) tijdens de aanlegfase omdat er wel sprake zal zijn van enige, maar acceptabele, hinder. 
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Bijlage 1 Volledige advies Commissie m.e.r. 
Stadsdijken Zwolle 

 



 

 

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 

 

22 december 2021  /  projectnummer: 3610 
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 Advies over het MER in het kort 

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de Stadsdijken van Zwolle versterken, zodat ze 

voldoen aan de nieuwste normen. De Stadsdijken lopen langs de oostoever van het Zwolle-

IJsselkanaal en het Zwarte Water, langs een bedrijventerrein, woonwijken, groen recreatiege-

bied en beschermd natuurgebied. Het traject voor de dijkversterking is ongeveer 7,5 kilome-

ter lang. Voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besluiten over de goed-

keuring van het projectplan voor de dijkversterking, zijn de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport (in twee fasen). De provincie heeft de Commissie voor de milieuef-

fectrapportage (de Commissie) gevraagd het rapport over de twee fasen te beoordelen. In dit 

advies spreekt de Commissie zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER. 

 

Wat blijkt uit het MER? 

De voorbereiding van het projectplan Waterwet is opgedeeld in een verkenningsfase met een 

MER fase 1 en een planuitwerkingsfase met een MER fase 2. Het dijktraject is opgesplitst in 

vijf deelgebieden (zie figuur 1).  

 

Het MER fase 1 (verkenningsfase) beoordeelt de milieugevolgen van alternatieven: verschil-

lende technische oplossingen voor een dijkversterking en twee locaties voor een nieuwe 

keersluis (Zwartewaterkering). Een dijkversterking scoort volgens het MER beter dan de keer-

sluis op bodemkwaliteit, hoogwaterstanden, natuur en het woon-, werk- en leefmilieu (in de 

gebruiksfase). De effecten op landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie 

en overstromingsrisico’s zijn bij een dijkversterking negatiever. Ook tijdelijke effecten (CO2-

uitstoot, hinder voor weggebruikers en belemmeringen voor recreatie) zijn negatiever bij de 

dijkversterking. Mede op basis van het MER fase 1 heeft het waterschap gekozen voor de 

dijkversterking als voorkeursalternatief (VKA). 

 

In fase 2 (de planuitwerkingsfase) onderzoekt het MER varianten binnen het VKA. Het MER 

beschrijft de milieueffecten van die varianten, op basis waarvan het waterschap de precieze 

uitvoering van de dijkversterking in het projectplan opneemt. Deze effecten verschillen sterk 

per deelgebied en per variant. Voor stikstof concludeert het MER dat negatieve gevolgen voor 

vijf beschermde natuurgebieden niet zijn uit te sluiten. 

 

Wat is het advies van de Commissie? 

De Commissie constateert dat de keuze voor het VKA en de optimalisering daarvan via vari-

anten ondersteund wordt door uitgebreide milieu-informatie. Over het algemeen beschrijft 

het MER de milieueffecten goed. Het MER en de achtergronddocumenten gaan bijvoorbeeld 

uitgebreid in op de effecten op de natuur, voor zover deze niet gerelateerd zijn aan stikstof-

uitstoot.1 Ook waardeert de Commissie de aandacht voor het aspect duurzaamheid (materi-

aalgebruik en CO2-uitstoot). Positief is dat een creatief participatieproces is ingericht. 

 

De inventarisatie van landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische elementen is 

uitgebreid en compleet. Voor het beperken van de milieueffecten is relevant dat het MER laat 

zien dat de dijkversterking zoveel mogelijk plaatsvindt binnen de grenzen van de huidige 

dijk. Daardoor heeft het VKA geen wezenlijke invloed op het landschap.  

 

 
1  Deze komen vooral voort uit de aanlegactiviteiten in dijktraject 5. 
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Tegelijkertijd wordt de toegankelijkheid van het MER nadelig beïnvloed door de grote omvang 

ervan (fase 1 en 2, waarbij fase 2 weer uit twee delen bestaat) en de uitgebreide scoretabellen 

met veel niet-onderscheidende criteria. Voor een goed begrip van de conclusies uit het 

hoofdrapport moeten veelal aparte documenten geraadpleegd worden, waarvan niet altijd 

duidelijk is of ze in de besluitvorming of in de uitvoering van het project een rol spelen (zoals 

een uitgevoerde proef naar trillinghinder). Dit maakt het geheel aan milieu-informatie minder 

toegankelijk voor besluitvormers en belanghebbenden. In die zin schiet het MER als informa-

tiebron voor besluitvorming en omgeving zijn doel enigszins voorbij. 

 

De Commissie signaleert dat op een aantal onderwerpen nog belangrijke informatie ont-

breekt. Het aanvullen van die informatie is essentieel om het belang van de leefomgeving 

volwaardig mee te kunnen wegen bij het besluit over het projectplan. Het gaat om de vol-

gende punten: 

• Onderbouwing pipingmaatregelen. Om piping2 te voorkomen zijn damwanden voorzien. 

Het aanbrengen van damwanden heeft mogelijk negatieve effecten op archeologie, tril-

lingen, CO2-uitstoot en materiaalgebruik. Nut en noodzaak daarvan moeten daarom 

goed onderbouwd worden. Die onderbouwing is nu onvoldoende.  

• Effecten van stikstof. Door de dijkversterking ontstaat extra stikstofneerslag op al over-

belaste beschermde natuurgebieden. Het MER onderschat de negatieve gevolgen hiervan 

voor de kwaliteit van natuurwaarden. Een beter onderbouwd inzicht in het effect is nodig, 

en ook inzicht in maatregelen om dit effect te beperken. 

• Archeologische waarden en verwachtingen. Het dijktraject kent hoge tot zeer hoge ar-

cheologische verwachtingswaarden. Deze staan wel in een bureauonderzoek bij het MER, 

maar er is niet verder onderzocht of de ondergrond daadwerkelijk deze waarden bevat. 

Daardoor blijven de archeologische effecten van de dijkversterking onzeker. 

• Acceptabele hinder voor de omgeving. Een doelstelling van het waterschap is dat de dijk-

versterking plaatsvindt met ‘acceptabele hinder’. Het MER beschrijft echter niet wat dit 

inhoudt. Zo wordt niet aangeduid waar geluid- en trillinghinder gaat plaatsvinden en in 

welke mate. Dit terwijl de dijk wel in een drukke omgeving gerealiseerd wordt, met onder 

andere een kinderdagverblijf op 20 meter. Het MER maakt niet aannemelijk waar welke 

maatregelen mogelijk zijn om deze effecten te beperken. Die informatie hoort ook in de 

samenvatting, omdat het belangrijke informatie voor omwonenden en bestuurders is. 

 

De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling op het MER op te nemen, en dan 

pas een besluit te nemen over de dijkversterking. 

 

Daarnaast constateert de Commissie dat het bevoegd gezag voor de natuurvergunning het 

niet nodig heeft gevonden om een mitigerende maatregel te treffen die het MER in beeld 

heeft gebracht, terwijl deze aanzienlijke positieve milieueffecten heeft. Om stikstofneerslag 

te beperken berekent het MER de effecten op de natuur wanneer stikstofrechten van een vee-

houderij tijdelijk voor de dijkversterking gebruikt zouden worden. Gebleken is dat daarmee 

de stikstofuitstoot aanzienlijk kan worden beperkt. Het MER gaat ervan uit dat deze maatre-

gel wordt getroffen, maar het bevoegd gezag heeft aangegeven dat dat door nieuwe lande-

lijke stikstofvrijstelling voor de bouwfase niet meer vereist is. De Commissie wijst erop dat 

die wetgeving uitgaat van reductie van de emissies van de bouwsector daar waar het kan. De 

beschermde natuurgebieden staan nu al onder druk door teveel stikstofneerslag en het tijde-

lijk gebruiken van de stikstofrechten zou een aanzienlijk positief effect hebben. De 

 
2  Piping is het proces dat bij hoogwatersituaties onder de dijk doorstromend water zand meevoert. Doordat zo een doorgang 

wordt gevormd die steeds groter wordt, geeft dit stabiliteitsrisico’s voor de dijk. 
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Commissie geeft in overweging om daarmee rekening te houden in de belangenafweging 

over de mitigerende maatregel. 

 

In hoofdstuk 2 licht de Commissie haar oordeel toe en geeft ze aandachtspunten voor het 

vervolgtraject. 

 

 
Figuur 1: Deelgebieden dijkversterking Stadsdijken Zwolle (bron: MER fase 2, hoofdrapport). 

Aanleiding MER 

De dijk in en bij Zwolle voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm en moet worden versterkt. Daar-

voor stelt waterschap Drents Overijsselse Delta een Projectplan Waterwet op, dat moet worden goedge-

keurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Op grond van categorie D3.2 van de bijlage 

bij het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag beoordelen of een milieueffectrapport nodig is. Het water-

schap heeft direct een project-MER opgesteld. Het MER bevat ook de onderbouwing van benodigde ver-

gunningen, zoals een natuurvergunning, ontheffing soortenbescherming, ontgrondingenvergunning en 
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omgevingsvergunning. Voor de besluitvorming wordt het MIRT-spelregelkader gevolgd.3 De m.e.r.-pro-

cedure maakt onderdeel uit van de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase. Dit advies gaat over de 

rapporten bij beide fasen. 

 

Rol van de Commissie 

De Commissie is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het MER. 

Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Ze schrijft geen mili-

eueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval het college van Gedepu-

teerde Staten van Overijssel - besluit over het projectplan.  

 

De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan 

in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt door nummer 3610 

op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 

 Toelichting op het advies 

In dit hoofdstuk licht de Commissie haar oordeel toe en geeft zij adviezen voor de op te stel-

len aanvulling. Deze adviezen zijn opgenomen in een tekstkader. Naar het oordeel van de 

Commissie is het uitvoeren ervan essentieel om het milieubelang volwaardig mee te wegen 

bij de besluitvorming door Gedeputeerde Staten van Overijssel.  

 

In de tekst wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn bedoeld om de kwaliteit 

van de besluitvorming, nu en in de toekomst, te verbeteren. 

 Noodzaak pipingmaatregelen nader onderbouwen 

Voor de dijkversterking is gekozen voor een zo minimaal mogelijk ruimtebeslag. Ook de 

maatregelen voor het voorkomen van piping zijn gebaseerd op dit uitgangspunt. In alle deel-

gebieden, met uitzondering van deelgebied 3, worden deze maatregelen genomen, in de 

vorm van het gebruik van damwanden. Het aanbrengen daarvan heeft potentieel effect op 

een aantal milieuaspecten, zoals archeologie, trillingen, CO2-uitstoot en materiaalgebruik. 

Vanwege deze negatieve effecten is het extra van belang nut en noodzaak van de maatrege-

len goed te onderbouwen in het MER.4 

 

De noodzaak van de pipingmaatregelen is in het MER onvoldoende aangetoond. De belasting 

is storm gedomineerd en zo kort dat een doorgaande pipe zich niet lijkt te kunnen ontwikke-

len. Voor de deelgebieden 1 en 2 is bovendien sprake van een beperkte kerende hoogte5 en 

aanwezigheid van verharding op het binnendijks terrein.  

 

De Commissie adviseert daarom om, voorafgaand aan de besluitvorming, de onderbouwing 

van de noodzaak van de voorgestelde pipingmaatregelen in het MER aan te vullen. 

 
3  Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport bevat plannen en projecten waarin het Rijk samenwerkt met andere 

(regionale) overheden en partijen. Het MIRT-“spelregelkader” maakt onderscheid in een aantal vaste beslismomenten: Start-

beslissing, Verkenning, Voorkeursbeslissing, Planuitwerking, Projectbeslissing, Realisatiefase en Opleveringsbeslissing. 

4  Het aanbrengen van een damwand brengt ook hogere kosten met zich mee. 

5  Kerende hoogte is het verschil in hoogte tussen de hoogwaterstand en de binnendijkse terreinhoogte. Hoe kleiner de ke-

rende hoogte hoe geringer het waterdrukverschil en daarmee ook de kans op piping. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3610
http://www.commissiemer.nl/
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 Natuur 

De Commissie is overwegend positief over het ecologisch onderzoek. Het onderzoek gaat in 

op de relevante aspecten, zoals gevolgen voor Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk 

Nederland, leefgebieden van beschermde soorten en beschermde houtopstanden. Toch ont-

breekt essentiële informatie voor de beoordeling van de gevolgen van stikstofdepositie. Een 

aantal beschermde natuurgebieden in de omgeving zijn sterk overbelast door stikstofdeposi-

tie. Elke (kleine) extra stikstof kan daardoor bijdragen aan de achteruitgang van natuurwaar-

den. Het MER onderschat dit effect. De Commissie licht dit hierna stapsgewijs toe. 

 

Stikstofdepositie in de aanlegfase 

In de aanlegfase veroorzaakt de dijkversterking extra stikstofdepositie op stikstofgevoelige 

habitattypen en leefgebieden in Natura 2000-gebieden. Langs deeltraject 5 ligt het Natura 

2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Voor een klein deel ligt dit gebied binnen-

dijks. Andere Natura 2000-gebieden waarop een toename plaatsvindt, zijn Rijntakken, Ve-

luwe, Olde Maten & Veerslootslanden en de Wieden. 

 

De genoemde Natura 2000-gebieden zijn overbelast door teveel stikstofdepositie. In die si-

tuatie kan elke toename, hoe gering ook, ertoe leiden dat negatieve gevolgen voor de kwali-

teit van habitattypen en leefgebieden van soorten kunnen optreden. Het maximale projectef-

fect bedraagt bijvoorbeeld voor de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht in 2023 1,39 

mol/ha/jr, in 2024 1,78 mol/ha/jr en in 2025 0,63 mol/ha/jr op hexagonen in overbelaste 

stikstofgevoelige natuur.6  

 

Mitigerende maatregel voor negatief stikstofeffect beschikbaar 

Het MER geeft – terecht - aan dat significante gevolgen voor vijf Natura 2000-gebieden niet 

zijn uit te sluiten. Om de stikstofdepositie te beperken werkt het MER een maatregel uit: het 

tijdelijk verleasen van stikstofrechten van een veehouderij aan de Hasseltsedijk in Zwolle. 

Daardoor zouden de deposities aanzienlijk worden beperkt en blijft nog voor drie Natura 

2000-gebieden een beperkte hoeveelheid stikstofdepositie over (maximaal 0,20 mol/ha/jr). 

Het MER gaat ervan uit dat de mitigerende maatregel wordt getroffen. Het bevoegd gezag 

heeft dit deel van de aanvraag om de natuurvergunning echter buiten beschouwing gelaten 

vanwege de landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor stikstof tijdens de aanleg-

fase.7 

 

Door de mitigerende maatregel niet te treffen zal niet het resteffect op drie Natura 2000-ge-

bieden optreden, maar het totale projecteffect van meerdere molen/ha/jr op vijf Natura 

2000-gebieden. Die gebieden zijn al overbelast door teveel stikstofdepositie. De Commissie 

wijst erop dat de wettelijke stikstofvrijstelling voor de bouwfase uitgaat van reductie van de 

emissies van de bouwsector daar waar het kan.8 Emissiereductie is voor dit project beschik-

baar, maar door die niet te realiseren treden volgens het MER significante gevolgen op voor 

Natura 2000-gebieden. Het bevoegd gezag geeft zich hier in het ontwerpbesluit geen reken-

schap van.  

 

 
6  Een hexagoon is een zeshoekige ‘honingraat’ van één hectare. 

7  Zie pagina 16 van de ontwerpvergunning, te raadplegen via III. Ontwerpbesluit Vergunning Wnb-Natura 2000-Project 

‘Stadsdijken (officiele-overheidspublicaties.nl). 

8  De plicht hiertoe zal onder de Omgevingswet ook wettelijk verankerd worden. 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-67030/1/bijlage/exb-2021-67030.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-67030/1/bijlage/exb-2021-67030.pdf
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De Commissie geeft in overweging om de maatregel om negatieve stikstofeffecten te voorko-

men mee te wegen in het kader van het Projectplan Waterwet - los van de vereisten voor de 

vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 

‘Resteffect’ wetenschappelijk beoordelen en inzicht in maatregelen nodig 

Het MER gaat dus wel uit van te nemen maatregelen voor stikstof. Voor de resterende stik-

stofdepositie concludeert het MER vervolgens dat significant negatieve gevolgen voor de Na-

tura 2000-gebieden zijn uitgesloten. Gelet op die conclusie werkt het MER geen aanvullende 

mitigerende maatregelen uit om het resteffect te beperken.  

 

De conclusie dat significante gevolgen zijn uit te sluiten is echter gebaseerd op onjuiste aan-

names.9 Om die conclusie te kunnen trekken is een beschouwing nodig van de geschiedenis 

van stikstofdeposities (duur en mate van overschrijding) en van de ontwikkeling van habitat 

(oppervlak en kwaliteit). Dergelijke trends kunnen de reden zijn dat het tijdelijke resteffect de 

natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet aantast. Als die conclusie niet ge-

trokken kan worden, is het nodig om extra mitigerende maatregelen uit te werken om ook 

het resteffect te beperken. 

 

De Commissie adviseert daarom om, voorafgaand aan de besluitvorming, de Passende be-

oordeling aan te vullen met een trendanalyse (geschiedenis van deposities en ontwikkeling 

van habitat) voor de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 

2000-gebieden waarop extra stikstofdepositie plaatsvindt, nader te beschouwen welke ge-

volgen extra stikstofdepositie vanwege de dijkversterking voor die gebieden heeft en maatre-

gelen uit te werken om het resteffect te beperken. 

 Archeologische waarden en verwachtingen toetsen 

Het dijktraject kent hoge tot zeer hoge verwachtingswaarden, deels door bewoning op de ho-

gere delen in het landschap van voor de bedijking. Ook het dijkenstelsel rond Zwolle zelf 

kent een lange geschiedenis die teruggaat tot ca. 1400. De aan de dijk gelegen industrie, zo-

als kalkovens, houtzagerijen en scheepstimmerwerven, is verdwenen, maar resten hiervan 

kunnen in de grond bewaard zijn gebleven. 

 

De effecten op archeologie kunnen de alternatieven- en variantenafweging beïnvloeden. 

Daarom is het van belang om te weten welke archeologische waarden zich in de grond bevin-

den en waar. Als bijvoorbeeld uit archeologisch onderzoek blijkt dat in een deeltraject zich 

 
9  Zo stelt de Passende beoordeling op pagina 81 dat significante gevolgen zijn uitgesloten als de tijdelijke stikstofdepositie 

maximaal 0,05 mol/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar bedraagt, of een equivalent daarvan. Ook stelt de Passende be-

oordeling op pagina 78 dat ‘een ecologische verandering […] pas waarneembaar [is] als een aanzienlijke hoeveelheid gedu-

rende meerdere jaren (langdurig) accumuleert in het systeem. Er is geen algemeen geldende drempelwaarde te geven voor 

de ecologische relevantie van kortdurende tijdelijke effecten, maar een in omvang beperkte tijdelijke bijdrage tot cumulatief 

maximaal enkele molen gedurende een periode van één of enkele jaren, zal op zichzelf beschouwd nooit een ecologische 

doorwerking hebben.’ Deze stellingen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd; een bronvermelding ontbreekt bovendien. 

Ook is een deel van de gegeven argumenten al verdisconteerd in de kritische depositiewaarde, zoals het argument dat een 

kleine stikstoftoevoeging in relatie tot de totale stikstofkringloop van de habitats vele malen kleiner is. Door gebiedsspeci-

fieke omstandigheden kunnen deze bijdragen bovendien afzonderlijk of in cumulatie wél negatieve gevolgen hebben voor 

habitattypen of leefgebieden, bijvoorbeeld in combinatie met andere tijdelijke toenames met invloed op dezelfde gevoelige 

locaties of in samenhang met andere negatieve systeemprocessen zoals verdroging en verzuring als ‘naleverend’ gevolg 

van langdurig te hoge stikstofdepositie. 



-7- 

geen archeologische waarden in de grond bevinden, dan zijn de varianten voor de dijkver-

sterking voor dat deeltraject niet onderscheidend voor het aspect archeologie. 

 

Uit het MER fase 1 blijkt dat er weliswaar een archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd 

(de eerste stap van de ‘AMZ-cyclus’10), maar niet of de archeologische waarden en verwach-

tingen uit het bureauonderzoek getoetst zijn via een inventariserend of waarderend archeo-

logisch onderzoek. Wel geeft het MER (fase 2) aan dat op een aantal locaties nog een booron-

derzoek of een proefsleuvenonderzoek zal worden uitgevoerd. Het uitvoeren van in ieder ge-

val een booronderzoek is echter essentieel voor het MER (fase 2), omdat het de besluitvor-

ming over de varianten kan beïnvloeden. Het bureauonderzoek alleen geeft onvoldoende uit-

sluitsel.  

 

De Commissie adviseert daarom om, voorafgaand aan de besluitvorming, in een aanvulling 

op het MER inzichtelijk te maken hoe de archeologische waarden en verwachtingen uit het 

bureauonderzoek zijn getoetst, voor welke gebieden dit is gedaan en tot welke vervolgstap-

pen dit heeft geleid (vrijgeven, nader onderzoek of behoud in de grond (in situ)). 

 ‘Acceptabele hinder’ voor omwonenden uitwerken 

Een doelstelling van het waterschap is dat de dijkversterking plaatsvindt met ‘acceptabele 

hinder’.11 Het MER werkt niet uit wat onder die doelstelling wordt verstaan. Wel geeft het 

kwalitatief inzicht in effecten door trillinghinder en geluidhinder in de aanlegfase. Voor ieder 

deelgebied is een beoordeling gemaakt. Het MER maakt onderscheid tussen voor trillingen 

gevoelige natuur en bebouwing nabij de dijk. Toch ontbreekt nog essentiële informatie in het 

MER zelf en in de samenvatting, die voor belanghebbenden en bestuurders een belangrijke 

bron van informatie is om een besluit over de dijkversterking en eventuele mitigerende maat-

regelen te nemen.  

 

Zo ontbreekt een compleet overzicht van historisch-bouwkundige elementen en van panden 

met een slechte bouwkundige staat, gebouwen waar mogelijk schade door trillingen en zet-

tingen kan ontstaan, bedrijven met voor trillingen gevoelige apparatuur en processen, wonin-

gen en scholen. In het algemeen zijn dit objecten van 300 tot 600 meter van de bron (even-

tueel zelfs verder).12 De Commissie denkt bijvoorbeeld aan de schutsluis Rademakerszijl en 

het voormalige tolhuisje nabij de schutsluis, die het MER fase 1 als gebouwen met cultuurhis-

torische waarde benoemt. Verder zijn er in de directe omgeving meerdere gebouwen aanwe-

zig en ook panden met cultuurhistorische waarde en panden waar mogelijk apparatuur aan-

wezig is die gevoelig kan zijn voor trillingen. Het gaat bijvoorbeeld om dijkwoningen, (voor-

malige) boerderijen, een gemaal, het bedrijf Scania en kinderboerderij en kinderdagverblijf de 

Klooienberg.  

 

Wel is al een proef gedaan bij de fabriek van Sensus om een eerste beeld te verkrijgen van de 

effecten door trillingen.13 Het waterschap beoogt om de resultaten van de proef door te 

 
10  De AMZ-cyclus (cyclus Archeologische Monumentenzorg) gaat uit van een trechtering: eerst een bureauonderzoek, vervol-

gens verkennende en/of karterende boringen, dan proefsleuven en tot slot opgraven. Hoe concreter het besluit waar het 

MER voor is opgesteld, hoe meer het van belang is om verder in de cyclus te zijn, zodat het aspect archeologie volwaardig 

kan meewegen bij het besluit. 

11  Zie paragraaf 2.2 van het MER fase 2. 

12  Dit is ongeveer de afstand waar de gemiddelde mens deze trillingen gaat voelen. 

13  Deze proef is geen onderdeel van het MER. 
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vertalen naar andere locaties binnen de dijkversterking (in de vorm van prognoses, trillings- 

en risicocontouren en een monitoringsplan). Een analyse van mogelijke effecten door trillin-

gen in alle deelgebieden ontbreekt echter. 

 

Het MER geeft aan dat trillingsarmere methoden mogelijk zijn dan het intrillen van damwan-

den, maar zet niet specifiek uiteen op welke locaties die methoden worden toegepast en wat 

daarvan de effecten zijn.14 Criteria en richtafstanden zijn niet in het MER opgenomen. Tijdens 

de mondelinge toelichting heeft het waterschap aangegeven dat deze informatie bij de uit-

voering wordt verzameld, en dat dan een keuze wordt gemaakt tussen intrillen en trillingsar-

mere methoden. Als het MER dit inzicht echter niet geeft, zijn de effecten voor de omgeving 

onduidelijk en kunnen die niet meewegen bij het besluit over het projectplan.  

 

Ook een uitwerking van het geluid van het intrillen van damwanden, van rijdend vrachtver-

keer en van andere werkvoertuigen is nog niet beschikbaar. Gelet op het aantal gevoelige ob-

jecten op korte tot zeer korte afstand, zoals een kinderdagverblijf op 20 meter, had de Com-

missie deze informatie wel in het MER verwacht. Zonder dit inzicht is niet aannemelijk dat de 

dijkversterking met ‘acceptabele hinder’ plaats kan vinden.  

 

De Commissie adviseert daarom om, voorafgaand aan de besluitvorming, in een aanvulling 

op het MER in te gaan op wijze waarop de doelstelling ‘acceptabele hinder’ is uitgewerkt. Doe 

dit door inzicht te geven in de voor trillinghinder en geluidhinder gevoelige objecten en in de 

maximale effecten en door aannemelijk te maken dat de effecten op deze objecten in de uit-

voering beperkt kunnen worden. Vul ook de samenvatting aan met deze resultaten. 

 Duidelijkheid bieden over resultaten participatieproces 

De Commissie heeft kennisgenomen van het feit dat het Dijkteam Zwolle (de partijen die de 

dijkversterking voorbereiden en uitvoeren) een interactief en creatief participatieproces heeft 

opgezet en doorlopen. In de gezamenlijke startbespreking heeft het Dijkteam aan de Com-

missie toegelicht op welke momenten omwonenden en bedrijven invloed hebben kunnen uit-

oefenen op de keuzes die voorlagen.  

 

Voor een goede transparantie richting de partijen die deel hebben genomen aan het proces 

en richting omwonenden en bedrijven die niet waren aangesloten, vindt de Commissie het 

van belang dat het MER in algemene zin aangeeft welke resultaten het participatieproces 

heeft opgeleverd.15 Specifiek is van belang om aan te geven hoe het participatieproces in-

vloed heeft gehad op keuzes die milieueffecten met zich meebrengen, en die relevant zijn 

voor omwonenden. De Commissie denkt bijvoorbeeld aan keuzes rond de bescherming van 

waardevolle gebouwen, de invloed op het landschap, behoud of verwijdering van groen en 

effecten van trillingen en geluid in de aanlegfase (waarover ook paragraaf 2.4 van dit advies).  

 

De Commissie beveelt aan om hier richting omwonenden en bestuurders duidelijkheid over te 

verschaffen. Dat kan bijvoorbeeld met foto’s, kaarten met geluids- en trillingscontouren en 

toegankelijke beschrijvingen. 

 

 
14  Dit geldt ook voor de effecten op beschermde soorten. 

15  Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de ontwerpbesluiten bij dit advies 

te betrekken. Daardoor is ook voor de Commissie niet inzichtelijk hoe het draagvlak in de omgeving is. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing 

Toetsing door de Commissie 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep beoordeelt of het 

MER de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als er informatie ontbreekt of 

onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is het geval als aanvullende 

informatie in haar ogen kan leiden tot andere afwegingen. Dan adviseert de Commissie de 

ontbrekende of gecorrigeerde informatie alsnog beschikbaar te stellen, voordat het besluit 

wordt genomen. Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de werkgroep het 

gebied bezocht waar milieugevolgen kunnen optreden. Meer informatie over de Commissie en 

over haar werkwijze vindt u op onze website.  

 

Samenstelling van de werkgroep 

Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

dr. Henk Everts 

ir. Casper van der Giessen 

Tanya van Gool (voorzitter) 

Hans van Leeuwen BSc 

mr. Roel Sillevis Smitt (secretaris) 

drs. Nathalie Vossen 

 

Besluit waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld 

Projectplan Waterwet, een natuurvergunning, ontheffing soortenbescherming, ontgrondingen-

vergunning en omgevingsvergunning. 

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist 

zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten 

het gaat. Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteit D3.2, de aanleg, wijzi-

ging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met 

inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken. Er is een project-MER opgesteld. 

 

Bevoegd gezag besluiten 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel voor het Projectplan Waterwet, de natuurver-

gunning, de ontheffing soortenbescherming en de ontgrondingenvergunning; het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle voor de omgevingsvergunning. 

 

Initiatiefnemer besluiten 

Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

Bevoegd gezag m.e.r.-procedure 

Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en ad-

viezen bij haar advies te betrekken.  

 

https://www.commissiemer.nl/onze-diensten/wat-doet-de-commissie-mer
http://commissiemer.nl/onze-diensten/werkwijze/hoe-toetst-de-commissie
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/2018-01-01


 

 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft beoordeeld? 

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3610 in te vullen in het zoekvak.  

http://www.commissiemer.nl/
http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3610
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Deeltraject	1A:		 Scania	(279STB21:	De	Beldboer)		
Samenvatting 
In het kader van de dijkversterkingen van het project Stadsdijken Zwolle is een archeologisch 
inventariserend onderzoek door middel van een proefsleuf (IVO-P) uitgevoerd. Het veldwerk is gestart 
op 17 mei 2021 en heeft twee werkdagen geduurd. Het gebied is in het verleden al eens afgegraven 
en geëgaliseerd voor de aanleg van het kanaal, de dijk en het industrieterrein, waardoor een deel op 
voorhand al kon worden vrijgegeven. Alleen het plangebied in de buurt van de boerderij de Beldboer 
moest nog nader worden onderzocht. Dit erf komt al voor op de Hottinger atlas (1773-1787).  
Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:  

• Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 
zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?  

• Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 
oplevert (bijvoor-beeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hier dan voor te geven?  

• Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 
aangetroffen sites aanwezig zijn, en wat is nu de verwachting of de fysische en 
inhoudelijke kwaliteit daarvan?  

 
In totaal zijn in put 1 drie sporen waargenomen in het dekzand. Op basis van vondstmateriaal uit deze 
sporen kan in ieder geval worden vastgesteld dat het van ná de sloop van het erf de Beldboer (1864) 
dateert. Het zijn sporen van recente ontgravingen in de tijd van de aanleg van de dijk. In het 
natuurlijke dekzand (C-horizont) zijn geen oudere sporen of archeologische indicatoren aangetroffen.  
Aan de hand van de resultaten uit dit proefsleuvenonderzoek kan het plangebied van deeltraject 1 
worden vrijgegeven van verder archeologisch onderzoek. 
 
Advies de Beldboer 
Aan de hand van de resultaten van het archeologisch inventariserend onderzoek door middel van een 
proefsleuf (IVO-P) kan worden vastgesteld dat in dit plangebied geen archeologisch 
vervolgonderzoek noodzakelijk is (zie afb. 6.1.) Dit deelgebied 1 uit het project Stadsdijken Zwolle kan 
worden vrijgegeven van archeologisch onderzoek. Het omliggende gebied, zoals onder het Scania 
terrein, blijft zijn archeologische waarde behouden.1 

Deeltraject	2:		 Sensus		
Samenvatting 
In het kader van de dijkversterkingen van het project Stadsdijken Zwolle is een archeologisch 
inventariserend onderzoek door middel van een proefsleuf (IVO-P) uitgevoerd. Het veldwerk is gestart 
op 4 oktober 2021 en heeft één werkdagen geduurd. Voorafgaand aan het onderzoek is een 
archeologische verwachting opgesteld. De locatie ligt in een gebied met een archeologische waarde 
van 50%. De waarde is voornamelijk gebaseerd op bekende historische gegevens. Op het kadastraal 
minuutplan staat de vermelding van een huis en tuin vlak langs de dijk. In 1851 worden hier vijf 
arbeiderswoningen gebouwd. In de buurt ligt ook de locatie van herberg de Frankhuis. Deze herberg 
wordt al in 13de eeuwse bronnen genoemd.  
 
In de proefsleuf zijn geen archeologische sporen aangetroffen, wat betekent dat hier niet echt 
gesproken kan worden van een vindplaats. Dit komt onder andere door de grote verstoringen die de 
kabels en leidingen met zich mee brengen. Het plangebied zoals aangegeven op de kaart kan dus 
worden vrijgegeven van verder archeologisch onderzoek.  
 
Advies  
Het plangebied van Sensus  zoals weergegeven op figuur 1. kan worden vrijgegeven van verder 
archeologisch onderzoek door de drastische  verstoringen die de kabels en leidingen daar teweeg 
hebben gebracht.  
 

                                                            
1
 De rapportage van dit IVO‐P is al afgerond.  



 

Figuur 1 Een overzicht van het plangebied en de proefsleuf op het Sensus terrein.	

  	



Deeltraject	4b/c:		 De	Klooienberg		(280STK21)	
Samenvatting 
In het kader van de dijkversterkingen van het project Stadsdijken Zwolle is een archeologisch 
inventariserend onderzoek door middel van een proefsleuf (IVO-P) uitgevoerd (280STK21). Het 
veldwerk is gestart op 20 mei 2021 en heeft twee werkdagen geduurd. Daarna is aansluitend de 
dijkdoorsnede aan de Klooienberg  in één werdag uitgevoerd (project 281DDZ21).  
 
Voorafgaand aan het veldwerk zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:  

• Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 
zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

• Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 
oplevert (bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hier dan voor te geven? 

• Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 
aangetroffen sites aanwezig zijn, en wat is nu de verwachting of de fysische en 
inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

 
In totaal zijn in de put 23 sporen waargenomen in het spoellagenpakket Op basis van vondstmateriaal 
uit deze sporen kan in ieder geval worden vastgesteld dat het op zijn vroegst uit de 17de eeuw 
dateert. Zeker zeven sporen vormen samen een structuur, wat mogelijk met de aanleg van de dijk 
kan hebben te maken, of als een steiger heeft gediend naast het oude dijklichaam. Het gaat om 
duidelijke paalkuilen van minstens 28 cm diep.  
 
De archeologische sporenlaag ligt op circa 0,02+ NAP, en gaat vermoedelijk buiten de put nog verder 
door. De werkzaamheden van de dijk zullen deze diepte echter niet halen. Dat betekent dat het 
gebied kan worden vrijgegeven van verder archeologisch onderzoek tot op een diepte van circa 0,20 
+NAP.2  
 
 
Advies  
Aan de hand van de resultaten van het archeologisch 
inventariserend onderzoek door middel van een proefsleuf 
(IVO-P) kan worden vastgesteld dat in dit plangebied geen 
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.  
 
Hoewel in het plangebied een archeologische vindplaats ligt, 
gaan de toekomstige werkzaamheden niet zo diep dat het 
de archeologische laag gaat verstoren. De archeologische 
sporenlaag ligt op een diepte van circa 0,02+ NAP, en gaat 
vermoedelijk buiten de put nog verder door.  
 
Dit deelgebied  kan worden vrijgegeven van verder 
archeologisch onderzoek tot op een diepte van circa 0,20 
+NAP. Het omliggende gebied bij de Klooienberg blijft zijn 
archeologische waarde behouden.3  
 
 
 
 

	

	

  	
                                                            
2 De NAP hoogte waaraan moet worden voldaan ligt ca. 20 cm hoger dan het archeologische sporenvlak ter 
behoud daarvan.  
3
 Rapportage ligt bij de eindredactie.   

Figuur 2 Overzicht van het sporenvlak. Dit ligt 
ruimschoots dieper dan 0,5m. NAP‐hoogte is 
gemiddeld 0,02 +NAP. 



Deeltraject	5b:		 Westerveld		
Samenvatting 
In het kader van de dijkversterkingen van het project Stadsdijken Zwolle is een archeologisch 
inventariserend onderzoek door middel van een proefsleuf (IVO-P) uitgevoerd (285STW21). Het 
veldwerk is gestart op 6 september 2021 en heeft drie werkdagen geduurd. Ook is aansluitend aan de 
proefsleuf de dijkdoorsnede bij Westerveld gemaakt.   
 
Voorafgaand aan het veldwerk zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:  

• Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 
zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

• Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 
oplevert (bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hier dan voor te geven? 

• Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 
aangetroffen sites aanwezig zijn, en wat is nu de verwachting of de fysische en 
inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

 
De loopgraaf in het vlak lag op exact dezelfde plek in het landschap als verwacht werd aan de hand 
van luchtfoto’s. Hieruit zijn vondsten verzameld.  
 

 
Figuur 3 De put met archeologische sporen op een luchtfoto uit 1945 geprojecteerd. 

De oude dijk  is  tijdens de dijkdoorsnede  teruggevonden. Doordat de dijkteen niet mocht worden 
aangesneden,  kon de oude dijk niet  geheel worden  gevolgd. Door mogelijk  instortingsgevaar  kon 
daar  ook  niet  dieper worden  gegraven.  In  het  oudste  dijklichaam  zijn  fragmenten  steengoed  en 
kogelpot aangetroffen. Het steengoed dateert de dijk  in de 14de eeuw.4 Het  is een zanddijk zonder 
duidelijke kleilagen. Onderin werd een podzol zichtbaar waardoor duidelijk werd dat de onderkant 
van de dijk is gedocumenteerd.  

                                                            
4
 Datering onder voorbehoud, omdat de exactere datering uit de analyse van het vondstmateriaal nog moet 
volgen.  



 
Het archeologische sporenvlak ligt op een diepte tussen 0,45 – 0,87 + NAP. De zuidelijke kant van de 
dijk heeft het maaiveld op 2,73 + NAP. De bovenkant van de loopgraaf ligt op een hoogte van 1,10 
+NAP.  
 
Advies 
Onder  de  dijk  is  nog  een  intact  bodemprofiel  aanwezig.  Dit  houdt  in  dat  daar  nog  kans  is  op 
bijvoorbeeld  prehistorische  sporen.  Het  gebied  blijft  zijn  archeologische  waarde  behouden.  Het 
archeologische sporenvlak  ligt op een diepte tussen 0,45 – 0,87 + NAP. De zuidelijke kant naast de 
proefsleuf heeft het maaiveld op 2,73 + NAP. De bovenkant van de loopgraaf ligt op een hoogte van 
1,10  +NAP. De  loopgraaf  is  verder  op meerdere  punten  goed  gedocumenteerd  en  heeft wat  dat 
betreft geen archeologisch vervolg nodig. Dat betekent dat het gebied kan worden vrijgegeven tot 
een diepte van 0,90 +NAP. Op basis van de geplande  ingrepen zal verder archeologisch onderzoek 
niet noodzakelijk zijn.  
 
 

 

 
Figuur 4 De proefsleuf bij Westerveld. Het archeologische sporenvlak. 
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Bijlage 3 Gevoelige functies binnen 50 meter 

Woonfuncties binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam huisnummer     postcode woonplaatsnaam 

Klooienberglaan 10     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 24     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 32     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 36     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 101     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 125     8031RE Zwolle 

Palestrinalaan 127     8031RE Zwolle 

Palestrinalaan 183     8031RH Zwolle 

Klooienberglaan 34     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 13     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 23     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 25     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 71     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 145     8031RG Zwolle 

Palestrinalaan 247     8031RK Zwolle 

Klooienberglaan 40     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 33     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 39     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 43     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 141     8031RG Zwolle 

Palestrinalaan 181     8031RH Zwolle 

Palestrinalaan 197     8031RJ Zwolle 

Palestrinalaan 213     8031RJ Zwolle 

Palestrinalaan 267     8031RL Zwolle 

Palestrinalaan 269     8031RL Zwolle 

Klooienberglaan 20     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 26     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 129     8031RE Zwolle 

Palestrinalaan 155     8031RG Zwolle 

Palestrinalaan 179     8031RH Zwolle 

Palestrinalaan 249     8031RK Zwolle 

Palestrinalaan 255     8031RL Zwolle 

Klooienberglaan 4     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 15     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 209     8031RJ Zwolle 
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Woonfuncties binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam huisnummer     postcode woonplaatsnaam 

Palestrinalaan 235     8031RK Zwolle 

Palestrinalaan 35     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 75     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 95     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 99     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 131     8031RE Zwolle 

Palestrinalaan 199     8031RJ Zwolle 

Palestrinalaan 253     8031RL Zwolle 

Industrieweg 33     8031EB Zwolle 

Palestrinalaan 11     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 67     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 77     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 79     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 151     8031RG Zwolle 

Palestrinalaan 271     8031RL Zwolle 

Klooienberglaan 22     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 38     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 19     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 89     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 135     8031RE Zwolle 

Palestrinalaan 195     8031RH Zwolle 

Palestrinalaan 205     8031RJ Zwolle 

Palestrinalaan 211     8031RJ Zwolle 

Palestrinalaan 237     8031RK Zwolle 

Palestrinalaan 239     8031RK Zwolle 

Palestrinalaan 261     8031RL Zwolle 

Klooienberglaan 2     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 28     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 46     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 37     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 69     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 83     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 157     8031RG Zwolle 

Palestrinalaan 193     8031RH Zwolle 

Palestrinalaan 201     8031RJ Zwolle 

Holtenbroekerdijk 46     8031ER Zwolle 

Klooienberglaan 6     8031GJ Zwolle 
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Woonfuncties binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam huisnummer     postcode woonplaatsnaam 

Palestrinalaan 17     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 41     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 45     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 97     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 185     8031RH Zwolle 

Burgemeester Roelenweg 25     8031ES Zwolle 

Klooienberglaan 18     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 30     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 143     8031RG Zwolle 

Palestrinalaan 257     8031RL Zwolle 

Klooienberglaan 14     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 29     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 73     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 153     8031RG Zwolle 

Holtenbroekerdijk 45     8031ER Zwolle 

Klooienberglaan 42     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 48     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 91     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 133     8031RE Zwolle 

Palestrinalaan 177     8031RH Zwolle 

Palestrinalaan 191     8031RH Zwolle 

Palestrinalaan 203     8031RJ Zwolle 

Palestrinalaan 207     8031RJ Zwolle 

Klooienberglaan 8     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 12     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 52     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 683     8031GH Zwolle 

Palestrinalaan 21     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 93     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 147     8031RG Zwolle 

Palestrinalaan 233     8031RK Zwolle 

Palestrinalaan 241     8031RK Zwolle 

Klooienberglaan 16     8031GJ Zwolle 

Klooienberglaan 685     8031GH Zwolle 

Palestrinalaan 31     8031RB Zwolle 

Palestrinalaan 87     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 137     8031RE Zwolle 
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Woonfuncties binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam huisnummer     postcode woonplaatsnaam 

Palestrinalaan 149     8031RG Zwolle 

Palestrinalaan 187     8031RH Zwolle 

Palestrinalaan 215     8031RJ Zwolle 

Palestrinalaan 245     8031RK Zwolle 

Palestrinalaan 251     8031RL Zwolle 

Palestrinalaan 263     8031RL Zwolle 

Klooienberglaan 54     8031GJ Zwolle 

Palestrinalaan 27     8031RA Zwolle 

Palestrinalaan 81     8031RC Zwolle 

Palestrinalaan 85     8031RD Zwolle 

Palestrinalaan 123     8031RE Zwolle 

Palestrinalaan 139     8031RE Zwolle 

Palestrinalaan 189     8031RH Zwolle 

Palestrinalaan 243     8031RK Zwolle 

Palestrinalaan 259     8031RL Zwolle 

Palestrinalaan 265     8031RL Zwolle 

Klooienberglaan 78     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 80     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 74     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 76     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 82     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 88     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 90     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 84     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 86     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 60     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 62     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 56     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 58     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 64     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 70     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 72     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 66     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 68     8031GK Zwolle 

Hoffmannstraat 1     8031PD Zwolle 

Hoffmannstraat 3     8031PD Zwolle 

Hoffmannstraat 5     8031PD Zwolle 
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Woonfuncties binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam huisnummer     postcode woonplaatsnaam 

Hoffmannstraat 7     8031PD Zwolle 

Von Weberhof 22     8031PR Zwolle 

Von Weberhof 24     8031PR Zwolle 

Von Weberhof 14     8031PR Zwolle 

Von Weberhof 2     8031PR Zwolle 

Von Weberhof 4     8031PR Zwolle 

Von Weberhof 12     8031PR Zwolle 

Lortzinghof 1     8031PJ Zwolle 

Lortzinghof 3     8031PJ Zwolle 

Lortzinghof 5     8031PJ Zwolle 

Lortzinghof 7     8031PJ Zwolle 

Lortzinghof 9     8031PJ Zwolle 

Nicolaihof 1     8031PB Zwolle 

Nicolaihof 3     8031PB Zwolle 

Nicolaihof 5     8031PB Zwolle 

Nicolaihof 7     8031PB Zwolle 

Nicolaihof 9     8031PB Zwolle 

Klooienberglaan 92     8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 A   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 B   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 C   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 D   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 E   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 F   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 G   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 H   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 J   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 K   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 L   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 M   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 P   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 Q   8031GK Zwolle 

Klooienberglaan 92 R   8031GK Zwolle 

Holtenbroekerdijk 42 A   8031ER Zwolle 

Holtenbroekerdijk 60     8031LJ Zwolle 

Gasthuisdijk 25     8041AE Zwolle 

Gasthuisdijk 25 A   8041AE Zwolle 
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Woonfuncties binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam huisnummer     postcode woonplaatsnaam 

Gasthuisdijk 25 B   8041AE Zwolle 

Gasthuisdijk 25 C   8041AE Zwolle 

Gasthuisdijk 25 D   8041AE Zwolle 

Klooienberglaan 561     8031GC Zwolle 

Von Weberhof 1     8031PN Zwolle 

Obrechtstraat 3     8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 3 A   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 3 B   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 5 A   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 5 B   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 7     8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 7 A   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 7 B   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 9     8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 9 A   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 9 B   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 11     8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 11 A   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 11 B   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 13     8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 13 A   8031AG Zwolle 

Obrechtstraat 13 B   8031AG Zwolle 

Talentenplein 487     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 504     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 519     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 443     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 464     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 479     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 461     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 445     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 449     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 512     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 413     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 478     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 465     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 499     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 453     8021EZ Zwolle 
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Woonfuncties binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam huisnummer     postcode woonplaatsnaam 

Talentenplein 480     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 416     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 463     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 467     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 521     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 495     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 436     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 517     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 418     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 460     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 429     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 484     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 481     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 428     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 432     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 417     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 469     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 415     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 511     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 462     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 501     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 498     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 514     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 427     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 466     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 444     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 496     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 468     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 513     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 434     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 419     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 420     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 497     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 486     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 485     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 446     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 470     8021EZ Zwolle 
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Woonfuncties binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam huisnummer     postcode woonplaatsnaam 

Talentenplein 503     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 516     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 500     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 494     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 482     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 502     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 435     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 518     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 433     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 447     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 411     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 520     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 452     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 431     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 483     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 430     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 448     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 477     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 515     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 414     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 450     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 451     8021EZ Zwolle 

Talentenplein 412     8021EZ Zwolle 
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Overige functies binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam      postcode  gebruiksdoel 

Burgemeester Roelenweg 9     8021EV Zwolle gezondheidszorgfunctie 

Palestrinalaan 1 G 23 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 30 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 7 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 17 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 31 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Russenweg 5 T 1 8041AL Zwolle overige gebruiksfunctie 

Holtenbroekerdijk 100     8031LJ Zwolle bijeenkomstfunctie 

Palestrinalaan 1 G 21 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 43 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Klooienberglaan 561 T 1 8031GC Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 39 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 10 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 14 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 38 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 44 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Burgemeester Roelenweg 27     8031ES Zwolle kantoorfunctie 

Palestrinalaan 1 G 12 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 15 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 42 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 19 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 34 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 41 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Blaloweg 2 W 1 8041AH Zwolle overige gebruiksfunctie 

Gasthuisdijk 15     8041AE Zwolle industriefunctie 

Palestrinalaan 1 G 29 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Industrieweg 41 T 1 8031EB Zwolle overige gebruiksfunctie 

Twistvlietweg 1 W 1 8031HT Zwolle bijeenkomstfunctie 

Burgemeester Roelenweg 33     8031ES Zwolle kantoorfunctie 

Palestrinalaan 1 G 22 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 25 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 35 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Burgemeester Roelenweg 31     8031ES Zwolle kantoorfunctie 

Gasthuisdijk 46 T 1 8041AG Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 16 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Peterskampweg 8     8031LK Zwolle bijeenkomstfunctie 

Palestrinalaan 1 G 9 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 
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Overige functies binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam      postcode  gebruiksdoel 

Palestrinalaan 1 G 36 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Gasthuisdijk 17     8041AE Zwolle industriefunctie;winkelfunctie 

Holtenbroekerdijk 40     8031ER Zwolle industriefunctie;winkelfunctie 

Industrieweg 31     8031EB Zwolle industriefunctie 

Palestrinalaan 1 G 33 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Turnhoutsweg 1     8041AN Zwolle industriefunctie;kantoorfunctie 

Palestrinalaan 1 G 13 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 40 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Burgemeester Roelenweg 29     8031ES Zwolle kantoorfunctie 

Palestrinalaan 1 G 28 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 32 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Burgemeester Roelenweg 21     8031ES Zwolle kantoorfunctie 

Burgemeester Roelenweg 35     8031ES Zwolle kantoorfunctie 

Gasthuisdijk 44 T 1 8041AG Zwolle overige gebruiksfunctie 

Holtenbroekerdijk 42 T 1 8031ER Zwolle overige gebruiksfunctie 

Industrieweg 41     8031EB Zwolle industriefunctie 

Palestrinalaan 1 G 8 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 18 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 20 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 24 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 27 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 37 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Palestrinalaan 1 G 11 8031RA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Industrieweg 29     8031EB Zwolle industriefunctie 

Klooienberglaan 1 A   8031GA Zwolle bijeenkomstfunctie 

Klooienberglaan 1     8031GA Zwolle bijeenkomstfunctie 

Klooienberglaan 1 T 1 8031GA Zwolle overige gebruiksfunctie 

Rieteweg 45     8041AJ Zwolle industriefunctie;winkelfunctie 

Rieteweg 43 A   8041AJ Zwolle industriefunctie;winkelfunctie 

Rieteweg 43     8041AJ Zwolle industriefunctie;winkelfunctie 

Holtenbroekerdijk 42     8031ER Zwolle winkelfunctie 

Holtenbroekerdijk 40 B   8031ER Zwolle industriefunctie 

Industrieweg 31 A   8031EB Zwolle industriefunctie 

Holtenbroekerdijk 41   2 8031ER Zwolle overige gebruiksfunctie 

Russenweg 14     8041AL Zwolle overige gebruiksfunctie 

Burgemeester Roelenweg 19 A   8031ES Zwolle winkelfunctie 

Obrechtstraat 5     8031AG Zwolle kantoorfunctie 
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Overige functies binnen 50 meter van het werkterrein 

Straatnaam      postcode  gebruiksdoel 

Rieteweg 34 T 1 8041AK Zwolle overige gebruiksfunctie 

Burgemeester Roelenweg 23 A   8031ES Zwolle kantoorfunctie 

Burgemeester Roelenweg 23 B   8031ES Zwolle kantoorfunctie 

Russenweg 24     8041AL Zwolle industriefunctie 

Talentenplein 408 A 1 8021EZ Zwolle overige gebruiksfunctie 

Brinkhoekweg 1     8031LE Zwolle woonfunctie;industriefunctie 
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Bijlage 4 Gevoelige objecten binnen de schade 
risico contour 
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Bijlage 5 Contour 500 meter rondom project 
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