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Managementsamenvatting  

Dit plan van aanpak vormt de kern van de subsidieaanvraag voor de Realisatiefase van het project 

Stadsdijken Zwolle. Alle voor de subsidieaanvraag relevante informatie is in dit plan gebundeld. Zaken 

die een slag dieper uitgewerkt zijn, zoals bijvoorbeeld de planning, het risicodossier en de kostennota 

met onderliggende SSK-raming zijn in de bijlagen opgenomen. Dit geldt eveneens voor het 

goedkeuringsbesluit GS op het projectplan waterwet. 

 

Dit plan vangt aan met een korte omschrijving van het project alsmede het beoogde resultaat van de 

Realisatiefase. Hierna wordt het bereikte resultaat van de Planuitwerkingsfase toegelicht. De Slimmer- 

Sneller, Beter en Doelmatiger (SSB&D)-aanpak van de PU-fase behoeft in samenhang met de afspraak 

over het verrekenen van de stikstof- en corona risico’s nog af te rekenen kosten. Het voorstel is een 

deel hiervan te verrekenen bij de vaststelling van de PU-fase en een deel bij de Realisatiefase.  

 

Dankzij de Dijkteamsamenwerking was het mogelijk reeds in de PU-fase veel conditionerende 

werkzaamheden te verrichten. Deze kosten zijn door WDODelta voorgefinancierd en vormen nu 

onderdeel van de subsidieaanvraag. De conditionering wordt in dit plan toegelicht en de kosten 

verantwoord. Vervolgens gaat het plan in op de realisatiefase en de opbouw van de subsidieaanvraag. 

 

Onderdeel van de SSB&D-aanpak is de subsidieaanvraag te baseren op het DO. Dit houdt in dat er 

later dit jaar een herijking van kosten plaats zal vinden op basis van o.a. het UO, maar ook de 

beschikbaarheid van gronden of mogelijk andere verstoringen. Helaas heeft de Raad van State tot op 

dit moment nog geen uitspraak gedaan over een tweetal beroepszaken. 

 

De Dijkteamaanpak in de Planuitwerking had tot doel de risico’s te minimaliseren en de 

voorspelbaarheid te vergroten. Voor wat betreft de endogene, voornamelijk technische risico’s, is het 

project hier in geslaagd. Daarnaast zijn er met name door iGIM en de grote uitvoeringsbetrokkenheid 

eerder niet voorziene optimalisaties gerealiseerd. Te noemen valt de K&L alliantie met de twee grootste 

nutsbedrijven, het kostenneutraal binnendijks verkrijgen van twee bedrijven, de doorlooptijdverkorting 

van het Projectplan waterwet en de zomerwerkzaamheden Scania. Door de uitvoering van 

werkzaamheden goed af te stemmen met de betreffende bedrijven is de te vergoeden inkomensschade 

zeer beperkt gebleven. 

 

In overleg met het HWBP-begeleidingsteam is een zestal risico’s ondergebracht onder het regime Kleine 

Kans – Groot Gevolg c.q. hardheidsclausule, waarvoor voorwaardelijk subsidie wordt aangevraagd. Ook 

wil WDODelta gebruik maken van de indexeringsmogelijkheid die de subsidieregeling biedt. De voor het 

waterschap op dit moment grootste resterende risico’s, te weten het potentiële gat tussen te ontvangen 

(IBOI) en uit te geven (Bouw gerelateerde) indexering en de rentekosten van de eventuele 

voorfinanciering zijn onder de huidige regeling niet subsidiabel.  Hierover worden op het niveau van de 

Alliantie wel de nodige gesprekken gevoerd, maar een oplossing is op dit moment nog niet gevonden. 

Om deze reden wordt er in dit Plan van Aanpak niet verder op deze aspecten ingegaan.  

 

De duurzaamheidsambities van WDODelta vonden gehoor bij onze samenwerkingspartner DAZ die een 

voorloper rol inneemt op het gebied van emissieloos materieel. Zodoende willen we op dit project 

gebruik maken van de hiertoe bestemde aanvullende subsidie.  

 

Financieel overzicht: 

Basissubsidie aanvraag (onder aftrek eigen bijdrage en bijdrage derden) € 217.658.470 

Voorwaardelijke subsidieaanvraag (onder aftrek eigen bijdrage) €   14.240.145 

Aanvullende subsidieaanvraag elektrisch materieel (onder aftrek eigen bijdrage) €      3.516.322 

Totale subsidieaanvraag € 235.414.936 

 

Aanvullend af te rekenen de vertraging Stikstof en Corona bij de 

subsidievaststelling van de PU-fase: 

 

€     4.455.216 
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1. Inleiding 

Het voorliggende plan van aanpak geeft een verantwoording voor de activiteiten die door het Dijkteam 

Zwolle zijn uitgevoerd tijdens de Planuitwerkingsfase (PU-fase), zet uiteen hoe de Realisatiefase wordt 

vormgegeven en geeft een onderbouwing voor de subsidieaanvraag.  

 

De innovatieve samenwerking tussen WDODelta en de Dijk Alliantie Zwolle (DAZ, een consortium van 

marktpartijen Dura Vermeer, Ploegam, Tauw, Fugro en H+N+S+) heeft de benaming “Dijkteam” 

gekregen. Dit om elke verwarring met reeds bestaande samenwerking- en contractvormen te 

voorkomen. Na de aanbesteding van het Dijkteam werd voor vergelijkbare contractvormen steeds vaker 

het begrip “twee-fasen contract” gebruikt Voor alle duidelijkheid: de Dijkteamsamenwerking is een vorm 

van een twee-fasen contract, maar lang niet elk twee-fasen contract lijkt op de Dijkteamaanpak. Het 

Dijkteamcontract kent twee fasen en twee deelcontracten: 

▪ Planuitwerkingsovereenkomst 

▪ Realisatieovereenkomst 

 

De Dijkteamsamenwerking heeft de projectdoelstellingen behaald voor de PU-fase. In het plan van 

aanpak voor de PU-fase [00152] is toegelicht dat WDODelta als Opdrachtgever (OG) en DAZ als 

Opdrachtnemer (ON), vanuit de gezamenlijke entiteit Dijkteam, de PU-fase tot en met het 

uitvoeringsontwerp (UO) doorlopen. Gelijktijdig zijn de conditioneringswerkzaamheden al voor een groot 

deel uitgevoerd, welke normaliter onderdeel vormen van de Realisatiefase. Op deze manier wordt het 

ontwerp, het uitvoeringsplan, het risicoprofiel, de totale doorlooptijd en daarmee de overallkosten van 

het project geoptimaliseerd én beheerst.  

 

In 2023 gaat de tweede fase van het contract in en wordt de uitvoeringsovereenkomst voor de 

Realisatiefase afgesloten (o.b.v. UAV-GC 2005). In het kader van Slimmer, Sneller, Beter en 

Doelmatiger (S, S, B&D) is bij de subsidietoekenning afgesproken dat de subsidie voor de 

Realisatiefase wordt aangevraagd op het DO-niveau van ontwerp en uitvoeringsplan. Omdat er dan 

waarschijnlijk nog niet voor het gehele traject aan de startvoorwaarden van het volwassenheidsmodel is 

voldaan, vindt er na verloop van tijd een herijking van de subsidiebeschikking plaats.  

 
Dit Plan van Aanpak kent drie invalshoeken: 

1. Verantwoorden van het bereikte resultaat en van de gemaakte kosten in de PU-fase, inclusief 

verrekening stikstof en corona-risico’s en de reeds gemaakte kosten in de Realisatiefase.  

2. Verantwoorden van het bereikte resultaat en verantwoording van gemaakte kosten voor de tot 

nu toe gemaakte kosten voor de conditionering. 

3. Uiteenzetten en onderbouwen van de aanpak en kosten van de voorliggende Realisatiefase. 

 

Met als bovenliggend doel het verkrijgen van subsidie van het HWBP en krediet van het Algemeen 

Bestuur van WDODelta. 

 

Er zijn veel documenten geproduceerd (ca 5.000) gedurende de PU-fase, deels ter voorbereiding op de 

Realisatiefase. Wij kiezen ervoor om dit plan van aanpak kort en bondig te maken, maar voldoende 

uitgewerkt om bovenstaande doel te bereiken. We kiezen er bewust voor niet te veel uit te wijden en 

daar waar mogelijk en zinvol middels hyperlinks te verwijzen naar reeds opgestelde documenten met 

daarbij tussen de haakjes [..] het bijbehorende documentnummer. Vanuit het beginsel van volledige 

transparantie zijn alle onderliggende, ook financiële gegevens, door de subsidieverlener in te zien. De 

relevante en vanuit de subsidieregeling voorgeschreven documenten om het plan te kunnen beoordelen 

zijn in de bijlagen opgenomen.   

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Plan%20van%20Aanpak%20PU-fase%20Stadsdijken%20Zwolle.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Plan%20van%20Aanpak%20PU-fase%20Stadsdijken%20Zwolle.pdf
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2. Beschrijving van het project 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk leest u een korte omschrijving van het project. In de tweede 

paragraaf vindt u de projectdoelstellingen en tot slot leest u kort de wijze waarop het Dijkteam in de 

Realisatiefase is ingericht om het werk uit te voeren.  

 Typering project  

Aanleiding voor het project Stadsdijken is de constatering dat 7,6 

kilometer binnen het traject van 8,7 km van de Stadsdijken Zwolle niet 

voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Er is bijna overal een 

hoogtetekort voor de dijken geconstateerd. Daarnaast zijn er op delen 

van het traject opgaven op het gebied van stabiliteit en piping en zijn vijf 

kunstwerken als onvoldoende beoordeeld: drie coupures, een gemaal en 

inlaat Westerveld.   

 

De Stadsdijken liggen langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en 

het Zwartewater in Zwolle. Het traject start bij de Spooldersluis en loopt 

bijna tot aan de monding van de Vecht. Op basis van onder andere 

aanwezigheid van bebouwing en omgevingskenmerken zijn deze 

trajecten onderverdeeld in vijf deelgebieden en negentien deeltrajecten. 

Afbeelding 3.1 laat de opdeling in deeltrajecten zien. Zie bijlage 01 voor 

een grote afbeelding. Het project kenmerkt zich door de grote variatie 

aan functies (zoals bedrijven, woonwijk en natuurgebied).  

 

 Projectdoelstellingen 

De projectopgave van het Dijkteam is het behalen van de hoofd- en afgeleide doelstellingen: 

 

Hoofddoelstelling:  

 “Beheerste uitvoering van het Project in het kader van het HWBP, welke uitvoering gericht is op het 

minimaliseren van de (financiële) risico's en het maximaliseren van de voorspelbaarheid.”  

 

De afgeleide doelstellingen:  

a. Het Project voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm zoals vastgelegd in de Waterwet 

(normtraject 53-3) en is geaccepteerd door de afdeling beheer van WDODelta 

b. Het Project wordt binnen het budget gerealiseerd,  

c. Interne en externe stakeholders kijken positief terug op het proces; 

d. De mijlpaal waterveilig moet uiterlijk in 2027 gerealiseerd zijn; en 

e. Waarborgen dat het Project op een duurzame en, voor alle betrokken natuurlijke en 

rechtspersonen, veilige en gezonde wijze tot stand komt, onderhouden wordt en gebruikt kan 

worden, waarbij het huidige waterveiligheidsniveau ook in de realisatie geborgd dient te blijven. 

.  

  

Figuur 1.1 Overzicht deeltrajecten Stadsdijken Zwolle 

Deelgebied 1 

Deelgebied 2 

Deelgebied 3 

Deelgebied 4 

Deelgebied 5 
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 Beoogd resultaat van Realisatiefase 

Het beoogde resultaat van de Realisatiefase is een opgeleverd - en aan alle beheerders overgedragen 

project dat aantoonbaar aan de eisen voldoet. Een project dat veilig is gerealiseerd (IF-rate < 4) en 

waarbij de omgeving positief terugkijkt op de uitvoering én het eindresultaat van het project. De ambitie 

is dat bij finale kwijting van het Project de totale realisatiekosten voor WDODelta maximaal 1,02 maal 

de Mu (gemiddelde waarde) van de probabilistische kostenraming waarop de HWBP-

realisatiebeschikking is gebaseerd bedragen. 

 

 Dijkteam Zwolle, fase twee 

Het Dijkteamcontract kent twee fasen en twee deelcontracten: 

▪ Planuitvoeringsovereenkomst 

▪ Realisatieovereenkomst 

 

In de PU-fase is het ontwerp niet alleen uitgewerkt tot op UO-niveau, maar is de daadwerkelijke 

uitvoering al grotendeels voorbereid met draaiboeken, werkplannen en keuringsplannen. De 

samenwerking tussen OG en ON vindt in deze fase plaats vanuit een gezamenlijke entiteit aangeduid 

als “Dijkteam”. Deze entiteit wordt aangestuurd door het Dijkmanagementteam. De DAZ maakt de 

resultaten van de PU-fase ten behoeve van de Realisatiefase tot de zijne en neemt de 

ontwerpverantwoordelijkheid vanaf het in de vraagspecificatie aangegeven vertrekpunt integraal over. 

Samengevat komt dit erop neer dat het geaccepteerde VO het startpunt vormt voor de 

ontwerpverantwoordelijkheid in plaats van het VKA. Om het hiermee gemoeid gaande risico af te 

dekken, is er een ontwerpverzekering afgesloten.  

 

Omdat de risico’s voldoende zijn beheerst bij aanvang van het werk wordt voor de Realisatiefase 

teruggegrepen op de wat traditionelere verhouding OG-ON. De technische risico’s zijn door de 

intensieve voorbereiding beperkt, dit geldt in mindere mate voor de omgeving gerelateerde risico’s, 

waarvan overigens wel een uitgebreid beeld is gevormd. De realisatieovereenkomst is geënt op de 

Modelbasisovereenkomst en UAV-Gc 2005, waarbij het reguliere Verificatie- en Validatieproces van het 

ontwerp in de PU-fase is afgerond.  

 

In het kader van Slimmer, Sneller, Beter en Doelmatiger (S, S, B&D) is bij de subsidietoekenning voor 

de PU-fase afgesproken dat de subsidie voor de Realisatiefase wordt aangevraagd op het DO-niveau 

van ontwerp en uitvoeringsplan. Omdat er dan waarschijnlijk nog niet voor het gehele traject aan de 

startvoorwaarden van het volwassenheidsmodel is voldaan, vindt er na verloop van tijd een herijking 

van de subsidiebeschikking plaats. Deze herijking landt contractueel gezien in de eerste Wijziging van 

de overeenkomst.  

 

De samenwerking in Dijkteamverband is effectief gebleken (zie par 3.1). Het is belangrijk om die 

dynamiek te behouden voor de Realisatiefase, met inachtneming van dan geldende contractuele rollen 

en verantwoordelijkheden. De Dijkteambestuursleden blijven betrokken. Op zowel directieniveau als 

IPM-Teamniveau wordt in de Realisatiefase gestructureerd overleg gevoerd. Tijdens de Realisatiefase 

opereren OG en ON vanuit de gezamenlijke centrale bouwkeet op de kop van Voorst, midden in het 

projectgebied. Op het gebied van omgevingsmanagement trekken OG en ON  inhoudelijk nauw samen 

op. Verantwoordelijkheden en eigenaarschap zijn duidelijk geformuleerd. Ook de afdeling beheer van 

het waterschap blijft goed aangehaakt. Het werk wordt in werkvakken per deelgebied direct opgeleverd, 

waardoor voorkomen wordt dat er onduidelijkheden ontstaan door vervroegde in gebruik name. Het 

lerend vermogen wordt daarnaast door dit regelmatig terugkerend proces optimaal benut.   
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3. Verantwoording PU-fase  

Dit hoofdstuk beschrijft kort de verantwoording van de PU-fase in kwalitatieve 

zin (wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?) en financiële zin 

(welke financiële middelen zijn beschikbaar en wat heeft het daadwerkelijk 

gekost?). Om de overall-projectbeheersing in de PU-fase te monitoren, is 

gebruik gemaakt van het “volwassenheidsmodel” (zie bijlage 02). Als in alle 

deelgebieden alle twaalf aspecten op “groen” staan kan het project beheerst van 

start. Dit volwassenheidmodel levert dus het dashboard om aan te tonen dat de 

PU-fase op de juiste wijze is afgerond.   

 

In het kader van Slimmer, Sneller, Beter en Doelmatiger wordt zo spoedig 

mogelijk gestart met de uitvoering. In deelgebied 1 wordt gestart omdat de 

afhankelijkheden goed te managen zijn In andere deelgebieden staan nog niet 

alle aspecten op “groen”. Hier zal de herijking van de subsidieaanvraag zich 

voor een belangrijk deel op richten (zie hoofdstuk 6). 

 

Waar nodig wordt verwezen naar de door het Dijkteam reeds opgestelde 

documenten, om juist kort en bondig bij de kern te blijven en niet te verdwalen in de context.  

 

 Kwalitatieve verantwoording PU-fase 

De hoofdlijn 

De aanpak zoals beschreven in het plan van aanpak voor de PU-fase is op hoofdlijn ook zo uitgevoerd, 

met uitzondering van enkele externe verstoringen (zie hieronder). Het opvangen van deze verstoringen 

heeft veel tijd en geld gekost. Een verstoring was bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe versie van 

het Ontwerpinstrumentarium (OI). Als gevolg daarvan is het VKA uit 2017 met name constructief flink 

gewijzigd. De kern van de opgave voor het project Stadsdijken is het oplossen van de technische 

puzzel binnen zeer beperkte ruimte. Op sommige locaties in de stedelijke omgeving ligt de huidige 

kering op maaiveldniveau, dus een verhoging levert ogenblikkelijk een inpassingsprobleem op. Op 

andere locaties levert de inpassing tussen industrie en vaarwater een knelpunt of dreigt de 

dijkversterking te conflicteren met cultuurhistorische- of natuurwaarden. Steeds is er gezocht naar een 

hoogwaardige ruimtelijke inpassing tegen minimale kosten. Globaal gezien zijn veel technische 

oplossingen van de puzzel gevonden door het toepassen van damwandschermen. Dit heeft echter wel 

een onvermijdelijke substantiële kostenstijging met zich meegebracht. Het HWBP-begeleidingsteam 

heeft het ontwerp technisch als positief beoordeeld.  

 

De vergunning en ontheffing Wet Natuurbeheer alsmede de ontgrondingsvergunning zijn door provincie 

Overijssel vastgesteld en het Projectplan Waterwet door GS op 12-4-2022 goedgekeurd, waarmee is 

voldaan aan de subsidievoorwaarden van het HWBP voor het starten van de volgende fase: De 

Realisatie. 

Externe verstoringen 

Na de start van de PU-fase in 2019 hebben zich de volgende externe verstoringen voorgedaan: 

▪ Nieuwe versie Ontwerpinstrumentarium (OI) 

▪ Nieuwe versie AERIUS-rekentool 

▪ Nieuwe stikstofwet, met vrijstelling voor bouwactiviteiten 

▪ Tijdelijk handelingskader PFAS versies 8/7/2019, 28/11/2019, 2/7/2020 en 13/12/2021 

▪ Corona. 

Figuur 1: volwassenheidsmodel (Zie 

bijlage 2 voor status) 
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Waarbij opgemerkt wordt dat WDODelta op de hoogte was van de op handen zijnde nieuwe versie van 

het OI, maar vanuit efficiency overwegingen besloten heeft de uitwerking hiervan in de PU-fase op te 

pakken.  De nieuwe versie van de AERIUS-rekentool heeft een vertraging van 44 weken opgeleverd, 

die voor een deel is ingelopen. 

Ruimtelijk inpassing en meekoppelkansen  

Het tracé van het VKA is, met uitzondering van deeltraject 2A, ongewijzigd gebleven. De veranderingen 

t.o.v. het VKA zitten vooral in de wijze waarop de puzzel lokaal in technische zin is vormgegeven. Het 

provinciale kwaliteitsteam Dijken heeft een positief advies [04147] uitgebracht over het ontwerp: “Het 

kwaliteitsteam is onder de indruk van de zorgvuldigheid waarmee het DO is uitgewerkt, gepresenteerd 

en onderbouwd door H+N+S. Ook zijn we blij dat de vorige adviezen (…) een plek hebben gekregen.”.  

 

In deeltraject 2A is samen met de twee bedrijven ter plaatse een oplossing ontworpen, waardoor deze 

bedrijven binnendijks komen te liggen. Doordat hier 3 coupures worden uitgespaard is dit op basis van 

een LCC over de levensduur kostenneutraal te realiseren. Een van deze bedrijven levert een financiële 

bijdrage om aanvullende klanteisen te financieren. 

 

De volgende meekoppelkansen zijn in het ontwerp uitgewerkt en door gemeente Zwolle gehonoreerd:  

a) Zwartewaterboulevard 

b) Struinpad uiterwaarden Holtenbroek 

 

Daarnaast betaalt RWS een vaste bijdrage, omdat door de dijkversterking in het Zwolle-IJsselkanaal 

een door haar geplande onderhoudsmaatregel overbodig wordt. 

Onderzoeken 

De onderzoeksinspanning in de PU-fase is forser dan gebruikelijk omdat diverse werkzaamheden 

normaliter pas in de realisatiefase worden uitgevoerd. Nadat het onderzoeksplan [00073] is opgesteld 

hebben diverse specialistische bedrijven veldonderzoeken uitgevoerd, waaronder: 

1. Innovatief grondonderzoek (HPT sonderingen) ter bepaling van de doorlatendheid 

ondergrond / afbakening pipingopgave 

2. Aanvullend geotechnisch grondonderzoek (sonderingen, boringen, lab-onderzoek) 

3. Verkennend proefsleuvenonderzoek ten behoeve van ligging K&L op x,y,z coördinaten 

4. Proefsleuvenonderzoek archeologie op deeltrajecten 3a en 5b en ten behoeve van 

bepaling ondergrondse objecten (damwanden en ankerschermen)  

5. Detectie-onderzoek (excl. benaderen) van NGE-verdachte locaties welke vrijgave 

behoeven voor het uitvoeren van conditionerende werkzaamheden 

6. Vlakdekkende verkennende (bodem)onderzoeken ten aanzien van 

milieuverontreinigingen, waaronder ook aanwezigheid PFAS 

7. Aanvullend jaarrondonderzoek buiten voorzien ruimtebeslag VKA + aanvullende 

beschermde soorten als gevolg van gewijzigde regelgeving  

8. Asbestonderzoek en aanwezige puinverontreinigingen 

9. Nader en afperkend onderzoek verontreinigde locaties  

Techniek 

Per ontwerploop is gewerkt met een Technische Uitgangspunten Notitie (TUN) [00330/01869/03210], 

die steeds door het waterschap in zijn hoedanigheid als Opdrachtgever is geaccepteerd. Op een aantal 

gebieden heeft het waterschap als Opdrachtgever een aantal ontwerpbesluiten genomen, die als 

zodanig als zijn verantwoordelijkheid in de vraagspecificatie zijn geland. De meest in het oog 

springende hiervan zijn de eerdere genoemde tracéverlegging in deelgebied 2A en het accepteren van 

een golfoverslagdebiet van 10 liter per meter per seconde in maatgevende omstandigheden, gebaseerd 

op een uitgebreide analyse van de wateroverlast consequenties in het achterliggende gebied.  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04147.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/onderzoeksplan%2020200519%20rev%201.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00330.pdf
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Tijdens de PU-fase zijn er twee uitvoeringsproeven gedaan: een trillingsproef [03235] in deeltraject 2B 

waar een bedrijf met een zeer gevoelig productieproces gevestigd is en een damwanddruk proef in 

deeltraject 2A  [04626] waar zich de meest ongunstige sondering bevindt. Beide proeven leveren een 

bijdrage aan het uitvoeringsontwerp, een voorspelbare realisatie en zorgen voor het aanzienlijk 

verminderen van de technische risico’s en het vergroten van het draagvlak bij de betreffende 

stakeholders en het Bevoegd Gezag.  

 

Het Uitvoeringsontwerp bestaat uit 5 ontwerpnota’s, één per 

deelgebied [04679/04680/04681/04682/04683]. Elke ontwerpnota is 

verder onderverdeeld met plankaarten, waterveiligheid, harde 

keringen, groene keringen, overige notities en uiteraard de 

berekeningen en tekeningen. 

 

Het Projectbrede uitvoeringsplan [00592] dat in Ontwerploop 1 is 

opgesteld is gaandeweg verder uitgewerkt naar faseringsplannen, 

BLV plannen en draaiboeken per deelgebied. Zie figuur 2 voor een 

visualisatie hiervan. Op moment van subsidieaanvraag lopen deze 

werkzaamheden nog. Kritische Bouwpartners/-specialisten zijn nog 

niet ingekocht, zodat het gewenste volwassenheidsniveau (detail 

werkvoorbereiding gereed) generiek gezien nog niet bereikt is. 

Hiervoor is een risico aangemaakt in het risicodossier. 

 

Stakeholdermanagement 

Op het project is gewerkt conform de principes van strategisch omgevingsmanagement (SOM). Er is 

een intensief participatietraject doorlopen, waarbij zowel met de directe bedrijven en particulieren 

veelvuldig contact is geweest over het ophalen van klanteisen, het verwerken van deze in het ontwerp 

en de validatie hiervan. Tevens zijn in Loop 3 al maatwerk uitvoeringsafspraken gemaakt met de 

stakeholders om de kans op issues tijdens de uitvoering te minimaliseren en het risicoprofiel te 

verlagen.  

 

Voor de wijk Holtenbroek is samengewerkt met welzijnsorganisatie Travers. Dankzij deze 

samenwerking konden wensen en ideeën van bewoners worden verwerkt in het ontwerp voor 

deeltraject 4. Terugkijkend op de aanpak concluderen we dat deze succesvol was. In het rapport 

Tussenbalans Travers Welzijn [03363] worden aanpak en resultaat concreet toegelicht.  

 

In relatie tot één van de belangrijkste stakeholders, namelijk de beheerder van WDODelta, kan worden 

gesteld dat het beheeraspect écht in het ontwerp geborgd is. De beheerders hebben de 

vraagspecificatie Dijken ingebracht als klanteis en het ontwerp hierop iteratief getoetst. Indien hierop in 

het ontwerp is afgeweken, zijn alle afwijkingen afzonderlijk beoordeeld en geaccepteerd. De vroegtijdige 

en verregaande betrokkenheid heeft als resultaat dat vrijwel alles met de beheerder is doordacht en 

geoptimaliseerd, zodat er geen verrassing meer in het ontwerp zit. Met zowel WDODelta, RWS, 

gemeente Zwolle en alle particuliere eigenaren zijn afspraken gemaakt. In het Plan van aanpak 

Opleveren & Overdracht [02739] is de wijze van keuren, opleveren en overdragen vastgelegd. 

Vergunningen 

Het projectteam heeft het projectplan Waterwet opgesteld, samen met de aanvragen voor de Wet 

Natuurbescherming (ontheffing en vergunning) en de ontgrondingsvergunning. De provincie Overijssel 

heeft deze procedureel gecoördineerd. De start van de procedure voor het oPPWW moest wachten 

totdat er een ontvankelijke aanvraag voor de Wet natuurbeschermingsvergunning kon worden 

ingediend. Vanwege de nieuwe versie van het AERIUS-model is er een vertraging van 44 weken 

opgetreden in het ter inzage leggen van de vergunningen. Intensief overleg met de diverse stakeholders 

Figuur 2: visualisatie van het uitvoeringsplan 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-03235.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04626.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04626.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04679%20Overkoepelende%20ontwerpnota%20SDZ%20UO%20deelgebied%201%20v1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04680%20Overkoepelende%20ontwerpnota%20SDZ%20UO%20deelgebied%202%20v1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04681%20Overkoepelende%20ontwerpnota%20SDZ%20UO%20deelgebied%203%20v1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04682%20Overkoepelende%20ontwerpnota%20SDZ%20UO%20deelgebied%204%20v1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04683%20Overkoepelende%20ontwerpnota%20SDZ%20UO%20deelgebied%205%20v1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Projectbreed%20Uitvoeringsplan.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-03363.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02739.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02739.pdf
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heeft ertoe geleid dat op het oPPWW slechts één zienswijze is ingediend. Het PPWW is op 12/04/2022 

vastgesteld door GS, maar nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepen ingediend, welke op moment 

van indienen van de subsidieaanvraag nog lopen. Op basis van het vastgestelde PPWW is al een 

aantal kritische uitvoeringsvergunningen aangevraagd. Deze zijn nog in procedure. Het gewenste 

volwassenheidsniveau is op dit onderwerp nog niet bereikt. De hieruit voortvloeiende risico’s c.q. 

onzekerheden worden niet als risico meegenomen in het risicodossier voor de Realisatiefase, maar 

nemen we integraal mee in de herijking (Zie ook § 6.7).  

Veiligheid 

In de PU-fase is een integraal veiligheidsplan [00086] opgesteld, welke de basis vormt voor de integrale 

sturing op veiligheid. Er zijn daarbij twee sporen doorlopen: enerzijds het voldoen aan de wettelijke 

voorschriften, procedures en het borgen van veiligheid in het ontwerp. Alle ontwerpen zijn vanuit 

veiligheidsoogpunt gereviewed. Anderzijds het versterken van de veiligheidscultuur in het Dijkteam. 

Alles met als doel om in de Realisatiefase zo veilig mogelijk te werken. Er zijn reeds diverse plannen 

opgesteld (V&G plan [00079],  bouwveiligheidsplannen [04990], calamiteitenplan [02604]) en het 

veiligheidsprogramma  Zien – Handelen – Leren (ZHL) is uitgerold. De safetyboard is ingesteld om de 

veiligheidsdoelstellingen te bewaken en om als organisaties van elkaar te leren. 

Omdat er géén ongevallen met verzuim > 1 dag zijn opgetreden in de PU-

fase bedraagt de IF-rate 0.  

Duurzaamheid  

In de PU-fase is het ambitieweb verder uitgewerkt en heeft het Dijkteam 

invulling gegeven aan de 12 duurzaamheidsthema’s en de daaraan 

gestelde ambitieniveaus. In het document Ambities voor een duurzame 

dijkversterking [02816] is kort beschreven welke keuzes zijn gemaakt en 

maatregelen zijn genomen. Daarnaast wordt ingezet op het gebruik van 

elektrisch materieel om de schadelijke uitstoot te beperken. Meer hierover leest 

u in § 6.3 

Volwassenheidsmodel 

Het te behalen eindresultaat van de PU-fase is gedefinieerd en geformuleerd 

in een 12-tal aspecten. Voor elk aspect is inzichtelijk gemaakt welke mate van 

volwassenheid we per loop moeten behalen, willen we het gewenste eindresultaat behalen. Het 

volwassenheidsmodel in bijlage 02 is genomen op de baseline 2022-06-20. Op het moment van 

schrijven zijn, zoals hiervoor verwoord, nog niet alle volwassenheidsniveaus bereikt. Dit is uiteraard wel 

het streven. De volwassenheidsniveaus voor de conditionering worden in het volgende hoofdstuk 

beschreven. Het uitgangspunt voor dit Plan van Aanpak is dat alle volwassenheidsniveaus zijn bereikt 

om een gecontroleerde start van de Realisatiefase te hebben. Mocht dit evenwel niet zo zijn, dan is dit 

een risico wat – volgens de projectdoelstellingen - meegenomen wordt naar de Realisatiefase óf een 

risico c.q. aandachtspunt wat meegenomen wordt in de herijking (zie hoofdstuk 6).  

Effectiviteit van de samenwerking 

Het expertteam is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit van de samenwerking van het 

Dijkteam in opdracht van WDODelta beoordeelt. Het team is in de PU-fase diverse malen bij elkaar 

gekomen en heeft zich laten informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Tevens is een 

groot aantal interviews gehouden met diverse Dijkteammedewerkers. Het expertteam heeft op 24-02-

2022 een tussentijds advies [04436] uitgebracht aan WDODelta over de ‘Effectiviteit van de 

samenwerking’.  Voor zover het expertteam kan beoordelen is “er sprake van een effectieve 

samenwerking tussen WDODelta en de DAZ, die het verantwoord maakt om op het ingeslagen pad 

voort te gaan.”  

 

Figuur 3: Ambitieweb Stadsdijken Zwolle 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Integraal%20veiligheidsplan%20Stadsdijken%20Zwolle.pdf
http://projecteninfra/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00079.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04990.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02604.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02816.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02816.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04436.pdf
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Nadat de kostentafel (zie § 3.2) haar bevindingen over de kostenraming realisatie heeft afgerond, komt 

het Expertteam met een definitief advies aan het bestuur van het waterschap over de effectiviteit van de 

samenwerking. 

 Kwaliteitsborging 

Deze paragraaf beschrijft kort de wijze waarop het Dijkteam de kwaliteitsborging heeft vormgegeven die 

bijdraagt aan het bereiken van de hoofddoelstelling “Beheerste uitvoering van het project in het kader 

van het HWBP, welke uitvoering is gericht op het minimaliseren van de (financiële) risico’s en het 

maximaliseren van de voorspelbaarheid”   

 

Het Dijkteam heeft gewerkt met het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van Dura 

Vermeer. Bij aanvang van de PU-fase heeft het Dijkteam een projectmanagementplan en diverse 

deelmanagementplannen opgesteld. Er is daarbij gewerkt conform de Leidraad Systems Engineering 

binnen de GWW-sector om op gestructureerde manier klant- en systeemeisen aantoonbaar te borgen. 

Daarnaast zijn 16 audits uitgevoerd op systeem-, proces- en productniveau, waaronder 3 Gate Reviews 

waarbij een extern reviewteam vanuit WDODelta en de DAZ (Dura Vermeer, Ploegam, Fugro, Tauw, 

H+N+S) het VO, DO en UO grondig gereviewed hebben. 

 

Binnen het project vormt het integraal gebiedsinformatiemodel (iGIM) de “enige bron van waarheid”.  

Onder de schil van iGIM zijn onder andere BIM, GIS en Relatics geïntegreerd. Hierdoor is alle 

informatie via een portaal toegankelijk en gekoppeld.  

 

De kostentafel en het expertteam dragen daarnaast bij aan de kwaliteitsborging op het gebied van 

kostenproductie (raming) en effectiviteit van de samenwerking. Vanuit het HWBP verzorgt het 

begeleidingsteam de begeleiding van het project om te komen tot een soepele subsidieverlening 

waarbij de sobere en doelmatige aanpak geborgd is. Het begeleidingsteam heeft het VO en DO (21-

/03/2022) technisch positief beoordeeld. In een aantal gevallen is het Adviesteam Dijkontwerp (ADO) 

ingeschakeld om de uitgangspunten ten aanzien van waterveiligheid zoals vastgelegd in de TUN te 

toetsen    

 

In bijlage 09 is een overzicht van kwaliteitsborging [05109] met toetsingen en rapportages opgenomen. 

 

  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05109.pdf
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 Financiële verantwoording PU-fase 

Het Dijkteam heeft conform het deelmanagementplan kostenbewaking en financiële administratie [-

00092] een integrale kostenbewaking voor de PU-fase gevoerd, waarin de kosten van zowel WDODelta 

als de DAZ zijn verwerkt. Elke 4 weken zijn de kosten in een financiele rapportage verwerkt en 

besproken met het Dijkteambestuur en getoetst door WDODelta. Daarnaast heeft het Dijkteam vanaf 

2021 een 4-wekelijkse statusrapportage opgesteld en gedeeld met het begeleidingsteam van het 

HWBP om zicht te houden op de risicoreserveringen de exogene risico’s (stikstof en corona). Ten 

aanzien van laatstgenoemde is een logboek Coronaverstoring [02494]  bijgehouden.  

 

Als gevolg van Slimmer, Sneller, Beter is met het HWBP-begeleidingsteam afgesproken dat het laatste 

deel van de PU-fase onder de realisatiekosten na 1 januari 2022 zouden vallen. Hier lopen de 

vertragingskosten a.g.v. Stikstof en Corona en de 

kosten Realisatie door elkaar heen in de zelfde 

periode.  Deze kosten zijn vanaf 1 jan 2022 

separaat geadministreed onder de noemer Loop 

4. De kosten ‘Afronden technisch UO’ en 

‘Verwerving Vastgoed’ vallen, ook na 1 jan 2022, 

nog onder de reeds beschikte kosten van de PU-

fase en zijn hier ook op geadministreerd. Dit 

betekent dat de kostenverdeling van loop 4 tussen vertragingskosten en 

vooruitgeschoven realisatiekosten onvermijdelijk en arbitrair is. In bijlage 08 is een meer gedetailleerde 

onderbouwing gegeven de gemaakte kosten. In overleg met het begeleidingsteam is de volgende 

verdeling vastgesteld: 

 

▪ Kosten Loop 4 tot en met periode 08 2022 worden gerekend als vertragingskosten PU-fase 

▪ Kosten Loop 4 vanaf periode 09 2022  tot en met 01/05/2023 (start uitvoering) worden 

gerekend als vooruitgeschoven realisatiekosten. Deze kosten zijn ingeschat en vormen 

onderdeel van de herijking van de realisatiefase. 

 

TE VERREKEKEN PU-FASE (bij vaststelling PU-fase)    € 4.455.216 

TE VERREKENEN REA-FASE (opgenomen in subsidieaanvraag, afrekenen bij herijking)  € 4.978.148 

 

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de geprognotiseerde kosten, de gemaakte kosten en het verloop 

van de risicoreservering vanaf 01/01/2022 t/m 01/05/2023. 

 
 

Figuur 4: Illustratie fase-overlap 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00092.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02494.xlsx
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4. Verantwoording van de Conditionering  

Dit hoofdstuk geeft een korte verantwoording van de conditioneringsactiviteiten in kwalitatieve zin (wat 

hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?) en financiële zin (welke financiële middelen zijn 

reeds beschikt en wat heeft het daadwerkelijk gekost?). De daadwerkelijk gerealiseerde kosten voor de 

conditionering zijn onderdeel van de subsidieaanvraag van de Realisatiefase. Ook hier wordt per 

onderdeel weer stilgestaan bij het bereikte volwassenheidsniveau. 

 Kwalitatieve verantwoording conditionering 

Doel van de conditioneringswerkzaamheden is het omlaag brengen van het risicoprofiel van het project 

in de uitvoeringsfase. Alle zaken die een beheerste uitvoeringsfase kunnen bedreigen, zijn hierbij 

onderzocht en daar waar nodig en mogelijk weggenomen.  

Hiaten en omissies in informatie bestaande situatie 

Naast de onderzoeksinspanningen zoals in H3 beschreven zijn alle zaken waarvan de huidige situatie 

onbetrouwbaar of onvoldoende in beeld was onderzocht en geïnspecteerd. Dit heeft geresulteerd in: 

• Nader onderzoek door Terra Carta naar locatie leidingen die geprojecteerde damwandtrace’s 

kruisen zodat de x- en y-coördinaten op 10 cm nauwkeurig bepaald zijn en de z-coördinaten op 

25 cm nauwkeurig. Hierbij zijn afwijkingen tot 7 meter geconstateerd t.o.v. de door de 

leidingbeheerder aangegeven locatie; 

• Materiaalonderzoeken van aanwezige conservering op staalconstructies (Chroom-6);  

• Video-rioolinspecties van bestaande stelsels t.b.v. controle stroomrichtingen en aantal 

aansluitingen; 

• Verhardingsonderzoek alle aanwezige verhardingen en wegfunderingen (onderzoek op 

teerhoudendheid en asbest); 

• Onderzoek stortsteen. 

 

Met name het nader onderzoek naar de aanwezige kabels en leidingen en het uitvoeren van de HPT-

sonderingen (zie H3) hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp en een aanmerkelijk lager risicoprofiel.  

Verontreinigingen in de bodem 

Op basis van bovenstaande en de onderzoeken zoals vermeld in H3 is een overzicht van de aanwezige 

verontreinigingslocaties [02706] gemaakt en is van elke locatie de nut en noodzaak van een sanering 

bepaald. Van de 36 locaties zijn er inmiddels 30 gesaneerd. Twee locaties worden in het najaar van 

2022 gesaneerd nadat de bomen gekapt zijn, en 4 locaties zijn niet vooraf te saneren en worden tijdens 

de uitvoering meegenomen. Zodoende is vooralsnog alleen op deelgebied 4 het gewenste 

volwassenheidsniveau bereikt qua milieutechnische bodemrisico’s. 

 

Speciale aandacht verdient de sanering van de PFAS-verontreiniging in deeltraject 2CD. Na een lang 

en intensief traject met zowel de omgevingsdienst IJsselland als Rijkswaterstaat is hier een 

spotverontreiniging gesaneerd. Hierbij is zinvolle ervaring opgedaan met het saneren van PFAS-

locaties. Deze ervaring is opgenomen in een memo [04495] en gedeeld met het BGT-HWBP. 

 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02706.xlsx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02706.xlsx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/memo%20lessen%20pfas%20sanering%20s2-v7%20-%20v1.0-20220308.pdf
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Naast chemische verontreiniging is er op 3 locaties ook biologische 

verontreiniging aangetroffen in de vorm van schadelijke planten. Op deze 

locaties waren (grote) groeiplaatsen van Japanse Duizendknoop aanwezig. 

Uit onderzoek bleek de worteldiepte tot ca. 3,0 meter te zijn gevorderd, en 

met name de locatie op stortplaats Westerveld breidde het getroffen gebied  

zich snel uit, mede door een mislukte bestrijdingspoging van de gemeente 

Zwolle. In totaal is er ruim 3.000 m3 met Japanse Duizendknoop 

verontreinigde grond afgevoerd. 

Archeologie 

Na bureauonderzoek en overleg met de gemeente Zwolle is de 

archeologische situatie in kaart gebracht en is besloten om op een viertal 

locatie een proefsleuvenonderzoek te doen. Daarnaast is aan de 

archeologische dienst de kans geboden om een tweetal doorsnedes van de 

dijk te maken.  Inmiddels is het plangebied middels een selectierapport 

[04231] vrijgegeven. Dit selectierapport is door de het Bevoegd Gezag ook geaccepteerd. Het gewenste 

volwassenheidsniveau is hiermee op alle deelgebieden bereikt.  

 

Het Frankhuizer Zijl is een extra vermelding waard. Dit archeologisch relict zou wellicht zichtbaar 

gemaakt worden binnen dit project, maar zou t.b.v. de waterveiligheid gevuld moeten worden met zand. 

Bij het opgraven van dit relict bleek het echter bij werkzaamheden in 2015 deels gesloopt en 

onherstelbaar beschadigd te zijn. Het Westerveldse Zijl bleek ook in een eerder fase gesloopt bij de 

aanleg van gemaal Westerveld. 

Niet gesprongen explosieven (NGE) 

De NGE verdachte locaties binnen het plangebied zijn waar mogelijk 

onderzocht. Hierbij zijn geen explosieven aangetroffen. Op de 

grondradarbeelden was een verdacht object bij de Klooienbergboerderij 

gezien, wat binnen een verdacht gebied op de juiste diepte lag. Dit object 

is middels magnetisch onderzoek benaderd en hiervan is geconstateerd 

dat het niet om een explosief ging. Ook het daar dichtbij geplande 

damwandtracé is aansluitend volledig onderzocht tot op diepte. 

In Deelgebied 05 liep over de hele lengte van de dijk een oude loopgraaf 

langs de buitendijkse teen. Dit traject is over 1200 meter onderzocht, 

rekening houdend met de strikte ecologische voorwaarden ter plaatse 

i.v.m. de aanwezigheid van een beverburcht en de waterspitsmuis. Alle 

deelgebieden zijn vrijgegeven voor NGE, met uitzondering van één locatie 

in Deelgebied 1 die pas na de kap van een aantal bomen onderzocht kan 

worden. Voor de overige gebieden is het volwassenheidsniveau behaald. 

Kabels en Leidingen 

Alle mogelijke conflicterende kabels en leidingen zijn in beeld gebracht. Hierna is met de nutsbedrijven 

in een ontwerpalliantie bepaald welke K&L verlegd moeten worden. Hiervoor is het bedrijf Siers 

ingeschakeld. Ook met perceeleigenaren is voor K&L in particulier eigendom een verleggingsplan 

uitgewerkt. Dit heeft bij Sensus en het Scaniaterrein inmiddels tot een verlegging geleid. 

Figuur 6: NGE detectie bij boerderij Klooienberg 

Figuur 5: Sanering JDK Hornbach 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04231.pdf
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Voor het traject in de Russenweg was er in de berm onvoldoende ruimte om 

een nieuw K&L tracé te maken door de aanwezigheid van een vuilwaterriool. 

Dit riool is ook verlegd. Daarnaast moest de hemelwaterafvoer ook worden 

verplaatst en vergroot. Dit is in 2021 samen met de K&L-aannemer 

uitgevoerd. Leermoment hierbij is dat de planning van de Nutsbedrijven van 

veel factoren afhankelijk is (beschikbaarheid mens, materieel en materiaal, 

toegestane schakel en ombouwmomenten). Dit maakt het gecombineerd 

uitvoeren zeer lastig. Voor de uitvoering worden deze werkzaamheden dan 

ook zó gepland, dat ze altijd onafhankelijk van de dijkversterking uitgevoerd 

kunnen worden, waarbij het gros van de werkzaamheden vooraf wordt 

uitgevoerd. Het nagestreefde volwassenheidsmodel is hiermee nagenoeg 

bereikt. 

Ecologie 

Tijdens de conditioneringsfase is 4-wekelijks een rondgang over het werk gemaakt waarbij een 

inspectie is uitgevoerd op aanwezige plant- en diersoorten. Hierdoor hebben we een jaarrond beeld van 

de aanwezige diersoorten. Dit is vastgelegd in een logboek [03974]. Nieuwe soorten waar we tijdens de 

uitvoering rekening mee moeten houden zijn: 

• Broedende IJsvogels in het Balkengat 

• Broedende Ooievaar bij het Schippersinternaat (4D) 

• Vleermuizen in dode bomen DT5A 

 

Het alsnog opduiken van een (beschermde) diersoort tijdens de realisatie wordt, ondanks de te nemen 

preventieve maatregelen, nog als een stevig risico gezien, omdat dit de planning stevig kan verstoren. 

Zodoende brengen we dit onder de noemer kleine kans, groot gevolg (Zie §6.6 voor verdere 

toelichting). 

 

 Financiële verantwoording conditionering 

Om de kosten voor de conditionerende werkzaamheden goed te kunnen bewaken, is een apart project 

(C478-300) aangemaakt in Metacom Cost Control. Elke 4 weken zijn de kosten in een financiele 

rapportage verwerkt en besproken met het Dijkteambestuur en getoetst door WDODelta. Omdat de 

daadwerkelijk gemaakte kosten worden meegenomen in de beschikkingsaanvraag voor de 

Realisatiefase, zijn de werkzaamheden op basis van daadwerkelijke kosten (Cost plus) administratief 

verwerkt. De gemaakte kosten zijn betaald vanuit een door WDODelta beschikbaar gesteld 

voorbereidingskrediet van  €21 mln (zie par. 2.2)  

 

Conform par. 2.2 van de kostennota PU-fase [00248] wordt een deel van de aansturing van de 

conditionerende uitvoeringswerkzaamheden toegerekend aan de Realisatiefase. Deze maken geen 

deel meer uit van de PU-raming. Hiervoor is gerekend met een 15% afslag van de begrootte uren van 

het DMT en Stakeholder Management (vertaald in een 15% reductie van de doorlooptijd van deze 

posten in ontwerploop 2 en 3).  

 

In totaal is tot en met periode 11 2022 bedroegen de kosten voor de conditionering € 9,5 mln. Zie 

bijlage 07 voor het overzicht. De nutsbedrijven zijn relatief laat met het versturen van rekeningen. Ter 

wille van het overzicht zijn alle kosten nutsbedrijven in een apart tabblad van de SSK-raming 

opgenomen. De kosten waarvoor al een rekening is ontvangen, zijn opgenomen met een bandbreedte 

nul. 

  

Figuur 7: Impressie damwand Deeltraject 1A 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-03974.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00248.pdf
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5. De Realisatiefase  

Dit hoofdstuk beschrijft kort de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de 

aard en omvang van de werkzaamheden en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. De organisatie 

waarmee we het werk uitvoeren, wordt toegelicht. Vervolgens leest u per discipline hoe wij hier invulling 

aan geven. Wanneer er onderliggende plannen aan ten grondslag liggen dan wordt hiernaar verwezen.  

 Leidende principes bij uitvoering van het werk  

De projectdoelstellingen zijn opgenomen in par. 2.2 en zijn onverkort van toepassing op de 

realisatiefase. De leidende principes die in de PU-fase zijn opgesteld, worden doorgezet naar de 

realisatiefase om de projectdoelstellingen te behalen. De gekozen aanpak van het project Stadsdijken 

in de Realisatiefase kent de volgende strategische speerpunten: 

• Samenwerken in Dijkteam Zwolle. We zetten de vroegtijdig samengebrachte uitvoerings-, markt- 

en beheerderskennis voort in het Dijkteam, met inachtneming van de nieuwe contractuele rollen.   

• Hoogwaardig informatiemanagement. We blijven gebruik maken van het inmiddels 

ingeburgerde i-GIM, waarbij we altijd alle informatie en raakvlakken actueel en voor iedereen 

inzichtelijk hebben en er maar één single source of truth is. 

• Omgevingsgestuurde aanpak.  We kennen de omgeving, die continu in beweging is met 

nieuwe ontwikkelingen, beschermde diersoorten en fluctuerende waterstanden. Dit vraagt om 

een uitvoeringsproces met heldere kaders én de mogelijkheid om op een veilige, beheerste en 

voorspelbare wijze de flexibiliteit binnen de projectscope op te zoeken. Met minimale impact voor 

de omgeving door grotendeels vanaf het water te werken en in goed contact te blijven met de 

verschillende stakeholders.  

• Waarmaken van beloftes. Na een uitvoerig participatietraject is de tijd gekomen om alle 

gemaakte afspraken waar te maken. Het credo voor de uitvoeringsfase luidt dan ook ‘houdt vast 

aan je plan!’. 

 Veiligheid 

Door het vroegtijdig betrekken van de uitvoeringsorganisatie is de bouwbaarheid écht meegenomen in 

het uitvoeringsontwerp. Dit heeft geresulteerd in specifieke ontwerpkeuzes (zoals de uitvoering ter 

hoogte van VARO), maar ook de principiële keuze om zoveel mogelijk vanaf het water uit te voeren en 

zo min mogelijk interactie met de omgeving te hebben. Het werk is dusdanig voorbereid dat al in dit 

stadium helder is welk materieelinzet (kranen, pontons, laad-loslocaties, werkschepen) adequaat is om 

de bouwbaarheid en daarmee de veiligheid op- en rondom de bouwplaats te borgen. Voor elk 

deeltraject zijn V&G risicosessies gehouden. Naast de Generieke Poort Instructie en de inzet van de 

Bouwpas voor iedereen op de bouwplaats blijft de opgerichte safetyboard bestaan die toeziet op de 

continue verbetering (zien-handelen-leren / LMRA) conform de veiligheidslader (SCL) en uiteindelijk het 

bereiken van een zo laag mogelijke IF-rate. Normstelling is <4 waarbij geen grote ongevallen optreden. 

 Projectmanagement 

Zoals hiervoor beschreven, wordt de samenwerking onder de noemer van het Dijkteam voortgezet, 

waarbij de contractuele verhoudingen anders worden ingevuld. Dit leidt ertoe dat zowel WDODelta als 

DAZ meer sturen op het contract, waarbij er nadrukkelijk wordt ingezet om potentiële wijzigingen 

adequaat te kunnen absorberen. Dit is uitvoerig beschreven in het projectmanagementplan 

Realisatiefase [00091].  De organisatiestructuur is meer traditioneel ingericht met een 

Opdrachtgeversorganisaties van WDODelta en de uitvoeringsorganisatie DAZ [04510]. In beide 

organisaties worden belangrijke sleutelrollen vervuld door de functionarissen die in de PU-fase reeds 

betrokken waren. Op die manier is een vloeiende overgang mogelijk, waarbij het gedachtengoed van de 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00091.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00091.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04510.pdf
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PU-fase meegenomen wordt in de Realisatiefase en de kans op misinterpretaties tot een minimum 

beperkt blijft. Er wordt vanuit één centrale keet gewerkt, zodat de lijnen kort blijven.  

Werkwijze 

Gezien de aanwezige onzekerheden t.a.v. ecologie, hoogwater, milieu en beschikbaarheid van 

mens/materiaal/materieel in relatie tot de projectdoelstelling om beheerst en voorspelbaar te werken, is 

ervoor gekozen het werk middels vier werkstromen uit te voeren. Er is daarbij bewust gekozen om te 

starten in deelgebied 1 omdat binnen dit deelgebied de kans op verstoringen vanuit vergunningen en 

omgeving relatief beperkt is. De grootste uitdagingen zitten in het noordelijke deel van het werk, waarbij 

de beperkte toegankelijkheid (zowel fysiek als in tijd) dominant zijn.  

 

Er wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt vanuit het oogpunt van bereikbaarheid, 

voorspelbaarheid, beperking omgevingshinder en duurzaamheid. Om dit te faciliteren is de Kop van 

Voorst als logistieke HUB essentieel, zoals in het logistiek plan [00595] beschreven. Het terrein ligt 

midden in het projectgebied, heeft draagkrachtige grond en beschikt over een loswal welke de aan- en 

afvoer van (grotere) schepen voor grond en damwanden relatief eenvoudig mogelijk maakt. Deze HUB 

functie heeft tevens een belangrijke rol in de voorspelbaarheid en robuustheid van de planning ten 

aanzien van leveringsrisico’s. Dit is tevens de plek waar de centrale keet (OG/ON) wordt opgesteld.     

 

Het aanbrengen van damwanden is een belangrijk onderdeel van het werk. In totaal moet bijna 10.000 

ton staal worden aangebracht. Voor elk deeltraject is afgewogen [04480] hoe de damwanden 

aangebracht worden (getrild/gedrukt, vanaf water/land) waarbij ecologische en omgevingsfactoren een 

zware weegfactor vormden. 

 Hoogwateractieplan  

Het Hoogwateractieplan [00565] hanteert als leidend principe dat het huidige veiligheidsniveau van de 

waterkering gehandhaafd blijft gedurende de Realisatiefase. Voor Stadsdijken Zwolle is dit een 

complexe puzzel door een storm-gedomineerd waterpeil en daardoor snel stijgende waterstanden, 

diverse kalenders die beperkingen opleggen aan de uitvoeringsperiode gecombineerd met een 

beperkte bereikbaarheid in de noordelijke deelgebieden. Voor grote delen van het projectgebied geldt 

dat de kans dat de maatregelen uit het Hoogwateractieplan tijdens de realisatie daadwerkelijk moeten 

worden ingezet groot is. Gezien de beperkte reactietijd betekent dit dat deze maatregelen op, of direct 

nabij het werk, aanwezig moeten zijn en dat organisatorisch geregeld is dat deze binnen 48 uur ingezet 

/ geplaatst kunnen worden. In de uitvoering zal regelmatig overleg zijn tussen het projectteam en de 

calamiteitenorganisatie van WDODelta. De vereiste reactietijden zijn bepalend voor de maximale 

grootte van de werkvakken en daarmee de fasering en de planning. Het reguliere plan houdt er 

rekening mee dat een aantal keer maatregelen genomen moeten worden vanwege hoog water. De 

kosten voor het nemen van deze maatregelen zijn opgenomen in de kostenraming. Overschrijding van 

het totale aantal acties alsmede de mogelijke schade als gevolg van een bijzondere hoogwaterschade 

worden ondergebracht bij de risico’s met kleine kans, groot gevolg (zie hoofdstuk 6). 

 Technisch management 

In de PU-fase is het uitvoeringsontwerp uitgewerkt en is het projectbrede uitvoerings- [00592] en 

faseringsplan [01532] uit Ontwerploop 1 verder uitgewerkt naar uitvoeringsplannen en planningen op 

deeltrajectniveau. Er zijn vervolgens generieke werk- en keuringsplannen opgesteld, welke aan het 

einde van de PU-fase per deeltraject gedetailleerd uitgewerkt zijn. Uiteindelijk heeft elk deeltraject zijn 

eigen draaiboek met alle relevante informatie over de uitvoering van het werk. Hierin is beschreven hoe 

de DAZ invulling geeft aan de werkzaamheden en relevante onderwerpen (veiligheid, vergunningen, 

conditionering, (materieel)planning, fasering, veiligheid, monitoring, maatvoering en 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/logistiekplan%2020200831%20rev1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04480.xlsx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00565.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Projectbreed%20Uitvoeringsplan.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/projectbreed%20faseringsplan20200831%20R1.0.pdf
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vergunningsvoorwaarden). De kracht van deze aanpak is dat elk plan niet vanuit een verplichting wordt 

opgesteld, maar vanuit de behoefte van het projectteam om het werk beheerst uit te voeren.  

Werkstromen 

De beschikbare tijd om het werk uit te voeren staat niet toe om met één ploeg het werk, bijvoorbeeld 

van zuid naar noord, te doorlopen. Er zal op meerdere plaatsen gelijktijdig gewerkt moeten worden. Om 

dit zo efficiënt mogelijk te doen werken we met werkstromen. Werkzaamheden zijn eerst ondergebracht 

in een werkstroom op basis van benaderingswijze/aard van de werkzaamheden, en vervolgens is 

gekeken welke deeltrajecten er binnen de beschikbare tijd achter elkaar uitgevoerd kunnen worden, en 

wat hun onderlinge verbanden zijn. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 8 van de toelichting op de planning 

[04522]. De werkstromen zijn integraal afgestemd, niet direct achter elkaar maar met enige speling 

ingepland zodat we nog in staat zijn om eventuele gebeurtenissen op te vangen. Basisprincipe is dat de 

uitvoering altijd voorspelbaar is en flexibiliteit biedt waar het nodig is.  

 

De volgende 4 werkstromen zijn gelijktijdig aan het werk: 

Werkstroom Deeltraject 

Werkstroom 1: Zwolle - IJsselkanaal 1A, 1B en 2A 

Werkstroom 2: Balkengat – Zwarte Water 2B, 2C, 2D, 3A en 3B 

Werkstroom 3: Holtenbroek 4A, 4B, 4C en 4D 

Werkstroom 4: Deelgebied 5  5A en 5B 

 

Elke werkstroom heeft een eigen verantwoordelijk team, bestaande uit een werkvoorbereider en uitvoerder. 

Voor de coördinatie van de werkstromen onderling is de ‘projectleider realisatie’ verantwoordelijk.  

Deeltrajecteigenaren 

Daarnaast werken we met 'deeltrajecteigenaren’. Elk deeltraject kent ook zijn eigen werkvoorbereider 

en uitvoerder. Zij zijn goed bekend met het ontwerp, de lokale situatie, de raakvlakken en de 

stakeholders. Zij zijn binnen het deeltraject verantwoordelijk voor de uitvoering en de oplevering van het 

werk. Voor aanvang van elk werkpakket en bij elke herstart na een gesloten seizoen, wordt een ‘start 

werkoverleg’ gehouden. In dit overleg wordt de inhoud van het draaiboek stapsgewijs doorgelopen. De 

Integraal uitvoeringsmanager bewaakt de inzet van de activiteitenkoppels en heeft wekelijks een 

voortgangsoverleg per actief deeltraject. 

Logistieke Hub, logistiek en footprint 

Kenmerkend voor het werk is de 

kleine footprint waarop er 

gewerkt wordt. Het werkgebied is 

smal (10-30 m). Hierdoor is er 

weinig ruimte voor onder andere 

transport en de damwandstelling. 

Er wordt zoals hiervoor vermeld 

dan ook zoveel mogelijk gewerkt 

vanaf het water waarbij de 

logistieke HUB op de kop van 

Voorst het centrale punt is 

vanwaar de logistieke georganiseerd wordt.   

Monitoring  

Op basis van de onderzoeken en de trilproef zijn de risicocontouren voor trillingen, zettingen en geluid  

bepaald en vastgelegd in het risicocontourplan [03157]. Op basis hiervan stelt Fugro per deeltraject 

monitoringsplannen op. Voor sommige specifieke onderdelen wordt een separaat plan opgesteld, zoals het 

kunstwerk in de A28, de Spoorbrug over het Zwolle-IJsselkanaal en de monumentale kap van IJzerleeuw.  

Figuur 8: Dwarsdoorsnede dijk DT5 met kleine footprint 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04522.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-03157.pdf
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 Omgevingsmanagement  

Zorgvuldig omgevingsmanagement is cruciaal voor een soepele uitvoering van het project. Het werken 

conform de methodiek van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) wordt doorgezet, waarbij we  

streven naar een zo hoog mogelijke tevredenheid van stakeholders. Omgevingsmanagement bestaat 

uit verschillende domeinen, zoals stakeholdersmanagement, communicatie- en participatie, 

grondverwerving en vergunningenmanagement. Per domein wordt in deze paragraaf de kern van de 

aanpak beschreven. 

Stakeholdermanagement  

Tijdens de Realisatiefase leggen we bij stakeholdersmanagement de focus op drie groepen 

stakeholders. De eerste groep betreffen de bedrijven en vastgoedeigenaren die langs de dijken zijn 

gevestigd. Veel van deze bedrijven hebben een positie als grondeigenaar. Enige overlast is niet te 

voorkomen, maar de inzet is om de bedrijfsprocessen bij de uitvoering van de werkzaamheden zo min 

mogelijk te verstoren. De DAZ is verantwoordelijk voor het contact met de bedrijven en 

vastgoedeigenaren langs de dijk. Er wordt gewerkt met één aanspreekpersoon per stakeholder. 

 

De tweede groep stakeholders die extra aandacht krijgt, zijn de bewoners van Holtenbroek en de 

gebruikers van de dijk (wandelaars en fietsers). De dijk en de uiterwaard fungeert met name langs 

Holtenbroek als recreatief gebied voor veel mensen. Het is onvermijdelijk dat de dijkversterking voor 

hinder gaat zorgen. De uitdaging ligt erin om de hinder zo beperkt mogelijk te houden en om begrip te 

creëren. Er wordt per deelgebied een BLV-plan opgesteld om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 

Veiligheid te borgen. Gebruikers en de bewoners zijn belangrijke doelgroepen voor de communicatie 

over de werkzaamheden.  

 

De laatste groep bestaat uit overheden (gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat) en 

partijen met raakvlakprojecten (Landschap Overijssel, Rijkswaterstaat (project Renovatie 

Spooldersluis), de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie B.V. en WDODelta zelf). Voor het contact met 

deze stakeholders is WDODelta verantwoordelijk. Het in de PU-fase opgetuigde structureel overleg met 

partijen wordt in de Realisatiefase doorgezet om de lijnen met deze stakeholders kort te houden. 

Communicatie en participatie 

Eén van de kernactiviteiten van omgevingsmanagement tijdens de PU-fase was het communicatie- en 

participatieproces. Met bedrijven en andere perceeleigenaren komt het accent in de Realisatiefase 

meer te liggen bij het informeren van de omgeving en minder bij meedenken en meebeslissen zoals in 

de PU-fase.  

 

De ambitie van communicatie in de Realisatiefase is dat iedere belanghebbende weet waar, wanneer, 

hoe en waarom het werk in zijn leefomgeving wordt uitgevoerd én waar hij terecht kan met vragen, 

klachten of opmerkingen over de uitvoering. Het accent van communicatie ligt daarom op informeren, 

begrip, begrijpelijk maken en beleven.  
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Tijdens de Realisatiefase wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

publiekscommunicatie en bouwcommunicatie. WDODelta is primair 

verantwoordelijk voor publiekscommunicatie, terwijl de DAZ zich vooral 

zal bezighouden met bouwcommunicatie. Publiekscommunicatie is 

gericht op het informeren van het brede publiek over de wijze waarop het 

project wordt uitgevoerd. De bouwcommunicatie is vooral gericht op het 

informeren direct belanghebbenden (zoals aanwonenden, bedrijven en 

grondeigenaren) over concrete bouwactiviteiten. Als voorbereiding op de 

Realisatiefase wordt een gezamenlijk communicatieplan [05055] 

opgesteld, waarin de doelstellingen en de invulling van publieks- en 

bouwcommunicatie zijn uitgewerkt. 

 

In de begroting is rekening gehouden met de inzet van uiteenlopende communicatiemiddelen. Zo is 

tijdens de PU-fase gebleken dat bij deze doelgroepen de boodschap goed kan worden overgebracht 

met visuele middelen en door zichtbaar te zijn. Denk daarbij aan videofilmpjes en visualisaties van de 

toekomstige situatie. Ook in de Realisatiefase wordt veel gebruik gemaakt van visuele middelen. Verder 

blijft het noodzakelijk om de bewoners van Holtenbroek goed te informeren. De unieke samenwerking 

met welzijnsorganisatie Travers Welzijn wordt daarom doorgezet. Het laatste middel dat hier wordt 

genoemd, is het organiseren van evenementen, zoals deelopleveringen per deelgebied, de Dag van de 

Bouw en een symposium.  

 

De DAZ is in eerste instantie verantwoordelijk voor het afhandelen van veroorzaakte bouwgerelateerde 

schade conform de geldende schadeprocedures en schadeprotocol. Door het inzetten van verschillende 

communicatiekanalen kunnen belanghebbenden eventuele schades snel en eenvoudig melden, waarbij 

de DAZ en WDODelta gezamenlijk zorgdragen dat de opvolgende dienstverlening op orde is.  

Conditionering  

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven heeft het Dijkteam in de PU-fase veel conditionerende onderzoeken en 

werkzaamheden uitgevoerd om de Realisatiefase zo voorspelbaar mogelijk te maken. De resterende 

werkzaamheden in de Realisatiefase betreffen primair nog 6 saneringen, het verleggen van de 

resterende K&L (DG 1, 3, 4 en 5), ecologische maatregelen en grondzaken (zie hierna). 

 

Tijdens de Realisatiefase blijft het Dijkteam ecologische onderzoek uitvoeren om de aanwezigheid van 

beschermde soorten te monitoren en toe te zien op naleving van de voorwaarden. Het versterken van 

een dijk langs een Natura2000-gebied vraagt om zorgvuldig werken. De planning van de uitvoering is 

door middel van doelsoortenkalenders afgestemd op de eisen van de verleende WNB-vergunningen en 

ontheffingen. In het algemeen geldt dat de werkzaamheden aan de dijk niet mogen leiden tot verstoring 

van beschermde soorten. Dit is sterk bepalend voor de uitvoeringsduur en -periode.  

Beschikbaarheid van grond 

Om de dijkversterking te kunnen uitvoeren, zijn met grondeigenaren afspraken gemaakt over het 

beschikbaar stellen van grond. Er is grond nodig voor het inrichten van werkterreinen, het creëren van 

laad- en loslocaties en om te gebruiken als werkstrook. Verder vraagt het waterschap toestemming om 

op percelen van andere eigenaren de dijk te bouwen, inclusief damwanden met verankering en diverse 

ondergrondse schermen. In de meeste gevallen is het niet noodzakelijk om de grond in eigendom te 

verwerven. De beschikbaarheid wordt veelal door middel van een zakelijk recht geregeld. 

Er zijn 31 grondeigenaren waarmee afspraken moeten worden gemaakt. De grootste grondeigenaren 

zijn (semi)-overheden zoals de Staat, gemeente Zwolle en Landschap Overijssel. De andere 

grondeigenaren betreffen vooral bedrijven en vastgoedeigenaren. Tijdens de PU-fase is met alle 

grondeigenaren gesproken over het beschikbaar stellen van grond voor de dijkversterking. Er zijn 

grondverwervingstekeningen gemaakt, concept overeenkomsten opgesteld en zijn er afspraken 

gemaakt over wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd. Verder is op basis van taxaties de hoogte 
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van schadeloosstelling bepaald. De gesprekken bevinden zich nu in de afrondende fase. De 

verwachting is dat met de meeste grondeigenaren voor de start van de Realisatiefase een 

overeenkomst is ondertekend. 

 

De gesprekken met enkele grondeigenaren verlopen om uiteenlopende redenen minder voorspoedig. 

De inzet van het waterschap blijft erop gericht om er in minnelijk overleg met de betreffende 

grondeigenaar uit te komen. Wanneer het echter niet lukt om eind 2022 tot overeenstemming te komen, 

is het waterschap genoodzaakt een gedoogplichtprocedure starten. In dat geval moet rekening worden 

gehouden met mogelijkheden voor bezwaar- en beroep. De totale proceduretijd kan oplopen tot een 

jaar. Dit betekent in dat geval dat het waterschap ook na de start van de realisatie personele kosten zal 

maken om het grondverwervingsproces af te ronden. 

Vergunningenmanagement  

Tijdens de Realisatiefase verschuift de aandacht van de hoofdvergunningen naar de 

uitvoeringsvergunningen, zoals omgevingsvergunningen, watervergunningen en vergunningen die 

worden verleend door Rijkswaterstaat. Om een vloeiend verloop vanuit de PU fase naar de 

Realisatiefase te garanderen is de vergunningenmanager al in de PU-fase betrokken en zijn de 

afstemmingslijnen met Techniek en Realisatie opgetuigd. De vergunningen worden zo veel mogelijk per 

deelgebied aangevraagd, een aantal hiervan is reeds aangevraagd. De DAZ is verantwoordelijk voor 

aanvragen van de uitvoeringsvergunningen. Een ander aspect dat de vergunningenmanager op zich 

neemt in zijn afstemming binnen het ON-team is toezien op het voldoen aan de 

vergunningsvoorschriften tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, zodat geborgd is dat handhaving niet 

voor verrassingen staat óf zorgt. 

 

 Projectbeheersing en risicomanagement 

Deze paragraaf beschrijft kort op basis van de GROTIK - aspecten hoe invulling wordt gegeven aan de 

Realisatiefase. 

Geld 

In de tweede fase van de Dijkteamsamenwerking voeren Waterschap en DAZ beiden een eigen 

administratie. Het waterschap rapporteert via het begeleidingsteam en het reguliere administratieve 

rapportagekanaal met het HWBP. 
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Tijd 

In de toelichting op de Overallplanning [04522] is beschreven wat de uitgangspunten zijn voor de 

deterministische planning. Hierin wordt uitvoerig stilgestaan bij de toegepaste kalenders ten gevolge 

van de aanwezige flora en fauna, maar ook vanuit Hoogwater en onwerkbaar weer. Uit de 

deterministische planning volgt de uitvoeringsduur en het kritieke pad. Teven zijn hierin de 

onzekerheden en risico’s in de planning beschouwd. Met een Monte-Carlo simulatie wordt een 

onderbouwing verkregen van de tijdsbuffer die nodig is voor het opvangen van onzekerheden en risico’s 

en wordt duidelijk welke risico’s de doorgerekende mijlpalen het meest beïnvloeden. In deze rapportage 

zijn de deterministische en de p50 waarden voor mijlpalen opgenomen.  Onderstaande visualisatie 

geeft een vereenvoudigde weergave van de planning. 

 

 

De mijlpaal Hoogwater veilig wordt met 50% trefzekerheid op 15/06/2027 behaald. Hiermee ontstaat 

een verschil met de deterministische datum van 120 kalenderdagen. Zie onderstaande tabel. 

  

 Hoogwater 

veilig 

Einde 

Realisatie 

Oplevering Project 

afgesloten  

Vaststelling 

realisatiefase 

deterministisch 15-02-2027 28-05-2027 10-09-2027 27-06-2028 01-01-2029 

Probabilistisch (p50) 15-06-2027 10-06-2027 27-09-2027 10-07-2028 01-02-2029 

  

Figuur 9: Verkorte impressie uitvoeringsplanning  
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Risico 

We werken in het risicomanagement met de methode Risman waarbij we risico definiëren als:  

Risico = Kans van optreden van een specifieke ongewenste gebeurtenis x  het Gevolg hiervan. 

In de gehanteerde systematiek vertalen we alle gevolgen uiteindelijk naar geld. De kans kent een 

waarde tussen de nul en een. Hierdoor krijgt een risico dus altijd de dimensie Euro. Generiek 

onderkennen we generaliserend zodoende vier klassen risico’s met bijbehorende generieke 

beheersmaatregelen: 

 

Kans: Gevolg: Generieke beheersmaatregel: 

klein klein accepteren 

groot klein beheersen, restrisico accepteren en afprijzen  

groot groot vermijden  

klein groot beheersen en restrisico verzekeren via verzekeringsmaatschappij 

klein groot beheersen en restrisico verzekeren via hardheidsclausule en KKGG-regeling  

 

De voor dit project gehanteerde Dijkteam-aanpak is in zichzelf reeds een beheersmaatregel om het 

initiële projectrisico “ontploffing van het project en hierdoor veroorzaakte bestuurlijke crisis” te mitigeren. 

 

Bij het project Stadsdijken wordt een aantal KK-GG risico’s verzekerd. Dit betreft: 

1. Wettelijke aansprakelijkheidverzekering van de DAZ 

2. CAR, construction allrisk verzekering 

3. Ontwerpverzekering 

 

Mogelijke schades zijn te verzekeren omdat ze voor een verzekeringsmaatschappij bekende materie 

bevatten die met behulp van verzekeringswiskunde (actuarieel pricing) gewaardeerd kunnen worden.  

 

Binnen HWBP projecten zijn ook “kleine kans groot gevolg” risico’s (KK-GG-Risico’s) die niet vanuit het 

project te verzekeren zijn omdat ze voor de doorsnede verzekeraar vergaand onbekende materie 

bevatten. Omdat de landelijke Alliantie HWBP een grote portfolio aan projecten onder haar hoede heeft 

gaat de wet van de grote getallen hier op en is het zinvol en op termijn goedkoper dat de alliantie 

HWBP deze risico’s, na beheersing overigens, draagt. Wij maken van deze regeling voor de volgende 

risico’s gebruik: 

 

a. Ecologische verstoring met gevolg op deeltrajectniveau 

b. Ecologische verstoring met gevolg op eindmijlpaal 

c. Bovengemiddeld voorkomen laag water op de IJssel 

d. Bovengemiddeld voorkomen hoogwater in het projectgebied 

e. Verandering regelgeving PFAS door een bevoegd gezag of externe omstandigheid 

 

In hoofdstuk 6 is de aanpak op de KK-GG risico’s die via het HWBP worden verzekerd verder 

uitgewerkt.  

 

In de toelichting op het risicodossier Realisatiefase [05103] zijn alle risico’s beschreven in de 

Realisatiefase. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de tijdgebonden gevolgen zeer dominant 

zijn voor de totale risicovoorziening.  In onderstaande tabel wordt dit kort weergegeven. 
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Tabel 1: overzicht risicoprofiel 

Onderdeel Totaal 

Totaal bedrag objectoverstijgende risico’s benoemd (geld)            € 3.621.411 

Totaal bedrag objectoverstijgende risico’s benoemd (120 dagen PPI → €) € 4.490175 

risico’s onbenoemd/onvoorzien (1,7%)                             € 3.621.411 

Totaalbedrag € 11.732.998 

 

Verhouding risico’s benoemd / investeringskosten (exc. Tijdgebonden):   1,7 % 

Verhouding risico’s benoemd / investeringskosten (probabilistisch):    3,7 % 

Verhouding risico’s (benoemd + onbenoemd) / investeringskosten:     5,4 % 

Verhouding risico’s benoemd / onbenoemd:          69,2%  vs. 30,8%  

Organisatie 

In de Realisatiefase wordt de gezamenlijke sfeer en motivatie tussen de DAZ en WDODelta voortgezet, 

maar er wordt niet meer vanuit een gezamenlijke organisatorische entiteit geopereerd. Voor het 

uitvoeringsteam komen er nieuwe mensen in beeld. Ook in deze fase wordt er gewerkt met een 

teamcoach, PSU en PFU. De uitvoeringsorganisatie DAZ [04510] en de samenhang tussen de partijen  

[05177] zijn toegevoegd in bijlage 03. Dit geeft een beeld hoe beide partijen georganiseerd zijn. Zoals 

eerder verwoord wordt actief gekeken hoe werknemers het meest optimaal en doelmatig kunnen 

renderen in deze samenwerking. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de K&L coördinator die namens 

WDODelta in het Dijkteam deze rol heeft ingevuld, maar in de realisatiefase vanuit de DAZ zal worden 

aangestuurd.   

Informatie 

Het integrale GebiedsInformatieModel (iGIM) heeft zich in de PU-fase ruimschoots bewezen. Ook in de 

Realisatiefase vormen deze interactieve systemen (GIS/BIM/Relatics/Sharepoint) de basis van een 

beheerste en voorspelbare uitvoering. Er is maar één single source of truth en er wordt maximaal 

ingezet om vanuit één basis te werken. Bij oplevering wordt de beschikbare relevante informatie terug 

geleverd naar het JOIN-systeem van WDODelta, waarbij zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt 

gewerkt conform ILS (Informatie Leverings Specificatie) welke bij WDODelta nog in ontwikkeling is. 

Kwaliteit 

De Realisatiefase wordt uitgevoerd conform het Managementsysteem van Dura Vermeer. Basisprincipe 

is dat ON aantoont en WDODelta toetst of hij voldoet aan de eisen in de overeenkomst. WDODelta 

gebruikt daarbij interactie, toetsing en interventie. Verificatie en validatie op het ontwerp is reeds 

afgerond in de PU-fase. De toetsing op de voortgang vormt de basis voor de betaling zoals beschreven 

in het financieel managementplan [05272]. Daarnaast zal ON ook interne audits en collegiale toetsen 

uitvoeren op verschillende processen en producten. 

 

 Contractmanagement 
De DAZ is verantwoordelijk is voor de uitwerking van de Vraagspecificatie (bestaande uit het 

gevalideerde VO, de Ontwerpbesluiten en de Topeisen) en de aanvraag van de voor de opzet en 

gebruik van het werk benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen. 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04510.pdf
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De uitwerking van de topeisen naar een VO kende een aantal ontwerpbesluiten en optimalisaties die 

typisch des Opdrachtgevers zijn, zoals bijvoorbeeld het maximaal toelaatbare overslagdebiet en het 

binnendijks maken van twee bedrijven. Zodoende is 

besloten het gevalideerd VO als startpunt voor de 

ontwerpverantwoordelijkheid van DAZ te hanteren. In het 

bekende V-Model is dit in onderstaande figuur 

weergegeven: 

 

In de PU-fase is het gehele UO afgerond inclusief 

verificatie - en validatie. In de Realisatiefase dient te 

worden aangetoond dat het werk gerealiseerd is conform 

de overeengekomen specificaties. Daarnaast zal er vanuit 

contractueel perspectief aandacht zijn voor mogelijke wijzigingen. Met name 

de ontwikkeling van de Zwartewaterzone kan grote gevolgen voor het project 

inhouden. Indien dit daadwerkelijk optreedt hanteert het waterschap het beginsel van de 

meekoppelkans: De meekoppelaar betaalt en draagt het risico. 

 

 Opleveren en overdacht 

Vanuit beheersings- en beheerdersoptiek is ervoor gekozen te werken met deelopleveringen. Voor 

aanvang van werkzaamheden wordt een werkvak uit beheer van WDODelta genomen en overdragen 

aan de DAZ conform het plan van aanpak opleveren en overdracht [02739]. Dit laat uiteraard de 

wettelijke verantwoordelijkheid van het waterschap onverlet. De werkvakken worden snel na de 

uitvoering als deeloplevering terug overgedragen aan beheer van WDODelta, RWS en/of gemeente 

Zwolle. Daarnaast kan er in een aantal gevallen sprake zijn van vervroegde ingebruikname. Het 

voordeel van deze werkwijze is dat het O&O-proces op een beheerste wijze, een in de tijd stabiele 

belasting voor zowel het WDODelta- als het DAZ-team oplevert en er gedurende het O&O-proces 

leerervaringen kunnen worden teruggekoppeld en verbeterstappen worden doorgevoerd. 

 
Nadat de deeloplevering en overdracht aan beheerder van een werkvak heeft plaatsgevonden gaat de 

onderhoudstermijn van een jaar in, of zoveel meer als nodig is om aan de eis van een gesloten grasmat 

te voldoen. Met onderhoudstermijn wordt het juridische begrip onderhoudstermijn bedoeld; de termijn 

waarbinnen DAZ is gehouden aan het licht tredende gebreken te herstellen. Het werk is opgeleverd, 

dus regulier onderhoud en schade zijn voor rekening van WDODelta. Slechts de werkzaamheden t.b.v. 

het tot wasdom komen van de grasmat worden door DAZ uitgevoerd. De projectmijlpaal waterveilig valt 

op het moment dat het laatste werkvak waterveilig is verklaard. De daadwerkelijke oplevering van het 

werkvak kan later plaatsvinden.  

 Inzet elektrisch materieel 

Het project heeft een ambitie met betrekking tot het inzetten van elektrisch materieel. Dit om een 

verschil te maken voor de leefomgeving van bewoners in de projectomgeving maar ook om een 

bijdrage te leveren aan de nationale opgave met betrekking tot CO2 en stikstof reductie.  

 

Het HWBP volgt de lijn van het ministerie van IenW met betrekking tot de stikstofreductie. Deze 

stikstofreductielijn voorziet in de projectperiode van Stadsdijken Zwolle in een reductie van 20% in 2023 

tot 40% in 2026. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft als ambitie om in 2050 volledig 

broeikasgasneutraal zijn. Het waterschap werkt toe naar 49% reductie in 2030.  

 

Figuur 10: V-model Stadsdijken Zwolle 
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De exacte inzet van elektrisch materieel is onderwerp van gesprek. De daarmee gemoeide investering 

is geraamd en opgenomen in een separate subsidieaanvraag. Daarbij vormen de prijzen voor 

elektriciteit en oplaadvoorzieningen een grote onzekere factor die in de herijking definitief gemaakt 

kunnen worden. We werken conform het toetsingskader emissieloos bouwen van het HWBP.  

Uitgangspunt hierbij is dat alleen de onrendabele top, aanvullend, in rekening wordt gebracht. 

 

In de bijlage Inzet elektrisch materieel Stadsdijken Zwolle [00095] is de inzet van de elektrische 

materieelstukken toegelicht, met enkele documenten ter onderbouwing van de onrendabele top. Deze 

zullen worden getoetst aan het prototype toetsingskader van het HWBP. De toetsing hiervan zal worden 

verzorgd door de duurzaamheidsadviseurs van het HWBP die het toetsresultaat zullen doorgeleiden 

aan het begeleidingsteam van het project. In de tijdlijn wordt ernaar gestreefd om de aanvraag voor de 

inzet van elektrisch materieel gelijk op te laten lopen met de subsidieaanvraag voor de Realisatiefase.  
 

 Sober en Doelmatig 

De innovatieve contractvorm Dijkteam is een vergaande vorm van een tweefasen contract. In de 

selectieleidraad van de Europese aanbesteding is gecommuniceerd dat het waterschap geen bedrijf 

zoekt die met een oplossing komt, maar een partner die samen met het waterschap een proces ingaat 

om tot een oplossing te komen. Laagste kosten i.p.v. laagste prijs en risicominimalisatie tegen 

maatschappelijk verantwoorde kosten was vanaf aanvang het adagium.  

Kostenreductie 

De dijkteamsamenwerking heeft niet alleen geleidt tot een verstandige wijze van risicobeheersing voor 

WDODelta en de DAZ, maar heeft ook de creativiteit bij organisaties en hun medewerkers 

gestimuleerd. Door de integrale informatieaanpak met i-GIM kon het oPPWW reeds op het VO worden 

ingediend, met een forse tijdsbesparing tot gevolg. Ook heeft de aanpak van conditionerende 

werkzaamheden tot kostenreductie geleidt, getuige de intensieve samenwerking met bedrijven als 

Scania en Varo. Bij de Vastgoedkosten heeft het dijkteam als uitgangspunt genomen dat het niet nodig 

hoeft te zijn dat het Werk voor bedrijven tot inkomensschade leidt. Tot tevredenheid constateren we dat 

dit bij alle bedrijven gelukt is en uitsluitend nog voor het in de wijkboerderij gevestigde kinderdagverblijf 

nog een definitieve oplossing moet worden uitgewerkt. Bij Scania werden werkzaamheden 

voorgetrokken en versneld uitgevoerd tijdens de fabrieksproductiestop in de vakantie van 2022 onder 

het voorschotkrediet van WDODelta. 

Kroon op dit gedachtengoed is wellicht 

de integratie van de kabels en leidingen 

binnen de projectscope. Op basis van 

maatschappelijk laagste kosten zijn het 

Dijk- en K&L-ontwerp op elkaar 

afgestemd en geoptimaliseerd.  

Het bestuur van WDODelta heeft door 

het op voorhand al beschikbaars stellen 

van bij elkaar € 31,- mln. aan krediet voor 

conditionering en versnelde materiaal 

aankoop laten zien dat het niet alleen in 

woord, maar ook in daad deze aanpak 

ondersteunt. 

 

Figuur 11: Begrotingssystematiek 
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Een groot deel van de projectkosten wordt gespendeerd aan bouwkosten. Bewust is ervoor gekozen in 

de aanbesteding uitsluitend te vragen naar een financieel plan en een zeer hoge mate van financiële 

transparantie en geen aanneemsom of financiële component als zodanig. In het bij inschrijving 

gevraagde financiële plan laat tot op het diepste nog zinvolle niveau zien hoe de begroting wordt 

opgebouwd (Zie figuur 10). 

Marktconformiteit 

Het DO is door het begeleidingsteam als technisch positief beoordeeld (21/03/2022). De uit het ontwerp 

af te leiden hoeveelheden vormen één van de fundamenten onder de uiteindelijke kostenraming. De 

kostentafel, onder leiding van de onafhankelijke voorzitter beoordeelt de totale kosten voor zowel 

WDODelta als DAZ. Het onafhankelijke expertteam adviseert het bestuur van het waterschap over de 

effectiviteit van de samenwerking de wijze waarop ze de aanpak en de kosten maatschappelijk 

verantwoordt acht.  

 

De kostenraming (SSK) die ten grondslag ligt aan de subsidie aanvraag kent een aantal componenten 

die geen of beperkte beïnvloedbaarheid hebben. De Projectovereenstemmingen (POS’en) met de 

nutsbedrijven zijn inzichtelijk, evenals de (sommige nog concept) overeenkomsten met de 

grondeigenaren. Kosten voor conditioneringen als bodemsanering, archeologie, NGE-onderzoek en het 

saneren van de Japanse duizendknoop zijn al gemaakt en kennen dus geen bandbreedte of risico 

meer. Onderaannemers en leveranciers worden zijn in de markt uitgevraagd en op basis van laagste 

overall kosten en risico geselecteerd. Omdat de DAZ eigen productiemiddelen (arbeid en materieel) 

inzet die de werkelijke kostenprijs dragen (accountantsverklaring) kan de kostentoets zich met name 

focussen op werkwijze, productiesnelheid en risico’s. Onder werkwijze vallen ook de algemene 

bouwplaats-kosten en de teambezetting. Het opslag percentage voor algemene kosten, winst en risico 

is in de aanbesteding in overleg met de programmadirectie HWBP op 14 % vastgesteld. 

Samengevat kunnen we stellen dat werkwijze met toepassing van het financiële plan in combinatie met 

de inzet van kostentafel en expertteam leiden tot realistische marktconforme kosten. 

 

Eindrapportage kostentafel 

Volgt nadat de kostentafel haar bevindingen heeft teruggekoppeld. 

Eindrapportage expertteam 

Volgt nadat het expertteam haar bevindingen heeft teruggekoppeld. 
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6. Subsidieaanvraag  

In dit hoofdstuk zijn alle aspecten en afspraken rondom de subsidieaanvraag samengevat. In die zin 
dekt dit hoofdstuk de gehele scope van de subsidieaanvraag en is deze congruent met de 
subsidieaanvraagbrief.   
 
Om de kostenraming op de juiste wijze te kunnen beoordelen is op nadrukkelijk verzoek van de 
kostentafel strikt het prijspeil van 1 januari 2022 gehanteerd. Omdat de subsidie wordt beschikt in het 
kalenderjaar 2023 wordt in de loop van 2023 de raming in de “herijking” ook op het prijspeil 1 januari 
2023 gecorrigeerd. Conform de indexeringsregeling waarvan we gebruik maken vormt het jaar 2023 op 
deze wijze dan ook het correcte startpunt voor de IBOI-berekening. De vergoeding conform de IBOI 
wordt met de uiteindelijke vaststelling van de subsidie verrekend. Om verassingen te voorkomen is de 
actualisatie van het prijspeil naar 2023 middels een schatting opgenomen in de subsidieaanvraag. 
 
Voor WDODelta vormen kosten indexering en voorfinanciering op dit moment het hoogste risico. De 
subsidieregeling voorziet echter niet in de bekostiging hiervan daarom zijn hiervoor ook geen kosten in 
de subsidieaanvraag meegenomen. Binnen de Alliantie HWBP is dit probleem inmiddels ook door 
WDODelta aangekaart, mogelijk dat hier binnen de looptijd van het project hier alsnog een oplossing 
voor wordt ontwikkeld. 
 

 Opbouw subsidiebedrag 

Voor het project Stadsdijken Zwolle worden drie subsidies aangevraagd: 
▪ De Basis subsidie conform de regeling; de totale kosten inclusief BTW onder aftrek van de 

bijdrage derden en de eigen bijdrage WDODelta 
▪ De Voorwaardelijke subsidie om de kosten van de kleine kans – groot gevolg risico’s te 

dekken 
▪ De Aanvullende subsidie voor de inzet van elektrisch materieel 

 
De hoogte van de aangevraagde subsidiebedragen is met de onderbouwing op hoofdlijn in navolgend 
overzicht weergegeven. In de kostennota [05341]  is de gedetailleerde onderbouwing hiervan 
opgenomen. 
 
 
 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05341.pdf
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Tabel 2: Overzicht subsidieaanvraag Realisatiefase 

 

 Uitgangspunten budgetbepaling 

De uitgebreide toelichting op de SSK-DO is opgenomen in de kostennota. In het oog springende 
uitgangspunten: 

a. De kostenraming kent het prijspeil 1-1-2022, er is een herijkbare inschatting gemaakt van de 
actualisatie van het prijspeil naar 1-1-2023. 

b. De kostenraming SSK-DO is gebaseerd op het vastgestelde DO, met uitzondering van de 

langsconstructies die na de door het ADO geadviseerde analyse zijn vervallen. 

c. De planning en dus de kosten zijn gebaseerd op een subsidiebeschikking op uiterlijk 15-4-2023. 
Omdat de planning een sterke “kalender-afhankelijkheid” kent vormt dit een kritische datum. 

d. Conform de subsidiebeschikking vindt er in een later stadium een herijking van de kosten 
plaats. 

Financieel overzicht  subsidieaanvraag Realisatiefase Stadsdijken Zwolle
Doc ID: Datum: Opgesteld: Versie: Status:

 18044989-05933 9-jan-23 Peter Staats  2.0 definitief

Vastgesteld Dijkteambestuur dd 22-12-2022

1 SSK-Realisatie obv DO

2 Bouwkosten 139.778.809€   

3 Engineeringskosten 6.152.101€        (Deels onjuiste redactie: Eng moet zijn €  3,8 mln ,  overige bijk. Kst. € 2,4 mln) 

4 Vastgoedkosten 1.796.149€        

5 Overige bijkomende kosten 17.382.226€      (inclusief reeds gemaakte kosten conditionering)

6 Subtotaal SSK 165.109.285€   

7

8 Benoemde objectoverstijgende risico's, kosten correctieve maatregelen 3.621.411€        

9 Benoemde objectoverstijgende risico's, kosten tijduitloop 4.490.175€        

10 Niet benoemde objectoverstijgende risico's 3.621.412€        

11 Objectoverstijgende risicoreservering 11.732.998€      

12 Verschuiving  (in vorige SSK-versie: scheefte) 5.561.429€        

13 BTW (+ € 1,- afrondingsverschil) 35.619.955€      

14 Subtotaal 1: Investeringskosten incl BTW (prijspeil 1-1-2022) 218.023.667€   

15

16 Bijkomende kosten (afrekening op basis van de herijking)

17 Geschatte kosten aanpassing prijspeil 2022 naar 2023 (beschikkingsjaar) 19.622.130€      (over 80% vd kosten 10% (CBS), over 20% vd kosten 5 % (CAO) = 9%) 

18 Geschatte kosten Dijkteam SSD&D tot start realisatie ten laste van Realisatiefase 4.978.148€        (incl btw)

19 Geschatte kosten t.g.v. herijking, nader te detail leren -€                    (in SSK is nader te detail leren opgenomen)

20 Subtotaal 2: Bijkomende kosten (te herijken): 24.600.278€      

21

22 Subtotaal 3: Totale kosten  (prijspeil 1-1-2023) 242.623.945€   

23

24 Bijdragen derden:

25 Meekoppelkans 1 Gemeente Zwolle Zwartewater boulevard 43.800€              (let op btw verrekenen overheden)

26 Meekoppelkans 2 Gemeente Zwolle paden Holtenbroek 64.801€              (let op btw verrekenen overheden)

27 Vaste bijdrage RWS ivm besparing op onderhoudsbudget: 1.282.600€        (incl btw)

28 Meekoppelkans kadeversterking Betoncentrale 60.000€              (incl btw)

29 Subtotaal 4: Totaal bijdrage derden (in mindering brengen): -1.451.201€      

30

31 Correctie Engineeringskosten OG 670.000€           

32 Subtotaal 5: Grondslag subsidieaanvraag (prijspeil 1-1-2023) 241.842.744€   

33

34

35 Eigen bijdrage WDODelta 10% van de subsidiegrondslag (in mindering brengen) -24.184.274€    

36 Eindtotaal: Basis subsidieaanvraag Realisatie (prijspeil 1-1-2023) 217.658.470€   

37

38 Voorwaardelijk deel subsidieaanvraag

39 Voorwaardelijk subsidie kleine kans groot gevolg, incl prijspeilactualisatie 15.822.383€      (incl btw)

40 Eigen bijdrage WDODelta 10% van de subsidiegrondslag (in mindering) -1.582.238€       (incl btw)

41 Totaal: voorwaardelijke Subsidieaanvraag (prijspeil 1-1- 2023) 14.240.145€     

42

43 Aanvullende subsidieaanvraag

44 Inzet elektrisch materieel 3.907.024€        (incl btw)

45 Eigen bijdrage WDODelta 10% van de subsidiegrondslag (in mindering ) -390.702€          

46 Aanvullende subsidieaanvraag (prijspeil 1-1-2023) 3.516.322€        

47

48

49 Doortelling Basis- & Voorwaardelijke- & Aanvullende-  subsidieaanvraag (prijspeil 1-1-2023) 235.414.936€   

50

51 Doortelling totale eigen bijdrage WDODelta 26.157.215€     

52 Doortelling totale bijdrage derden 1.451.201€       

53 Doortelling totale kosten gedekt door HWBP-subsidie, WDOD-eigen bijdrage en derden 263.023.352€  
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 Toelichting risico’s 

Het streven naar maximale voorspelbaarheid heeft in die zin haar vruchten afgeworpen dat de grootste 
nog resterende risico’s hun oorzaak vinden in van buitenaf komende factoren zoals hoog- en laag water 
en verstoringen vanuit de ecologie. Techniek en conditionering zijn door de intensive voorbereiding 
goed uitgewerkt en de risico’s in beeld en beheersbaar. De Kleine Kans – Groot Gevolg (KK-GG) 
aanpak is ingezet om een aantal risico’s op een verstandige manier bij de landelijke alliantie HWBP te 
“verzekeren”.  
 
De wet- en regelgeving rondom stikstof is nog steeds volop in beweging. De uiteindelijke WNB (Wet 
Natuurbescherming) vergunning en ontheffing zijn verleend onder het regime van de inmiddels door de 
Raad van State geblokkeerde stikstof vrijstelling. Vanuit een tweetal overwegingen is desondanks 
besloten op vrijwillige titel gebruik te maken van externe stikstof saldering. Enerzijds om een potentieel 
risico van alsnog wijzigende regelgeving voor te zijn, anderzijds om ook duidelijk te maken dat 
WDODelta in de realisatie projecten zich serieus inspant een bijdrage aan de oplossing te leveren. Dit 
vormt tevens de reden ook dat we voornemens zijn elektrisch grondverzetmaterieel in te zetten. 
 
Het grootste risico voor WDODelta vormt nu nog de indexering en de voorfinanciering, maar deze zijn, 
vooralsnog althans, niet subsidiabel en vallen dus buiten de reikwijdte van dit plan van aanpak.  
 

 Dekking niet-subsidiabele kosten 

In tabel 2 (par. 6.1) zijn de bedragen die derden bijdragen aan de realisatie van het project opgenomen. 
Deze kosten zijn derhalve dan ook niet subsidiabel.  
 

 Specifieke subsidie elektrisch materieel 

Graag maken we gebruik van de mogelijkheid om ook de inzet van elektrisch materieel gesubsidieerd te 
krijgen. Voor aanpak hiervan hebben we gebruik gemaakt van de inmiddels opgedane ervaring van 
onze collega’s van Waterschap Rivierenland. De kostenopstelling kent dezelfde opbouw die gebruikt is 
bij het project Wolferen-Sprok. Zie bijlage 12 Inzet elektrisch materieel Stadsdijken Zwolle [00095]. 
 

 Kleine Kans – Groot Gevolg 

 
Voor het project Stadsdijken zijn een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, CAR, Construction 
Allrisk en een Ontwerpverzekering afgesloten. Binnen HWBP projecten en zo ook Stadsdijken zijn er 
“kleine kans groot gevolg” risico’s die niet vanuit het project te verzekeren zijn omdat ze voor de 
doorsnede verzekeraar vergaand onbekende materie bevatten. Omdat de landelijke Alliantie HWBP 
een grote portfolio aan projecten onder haar hoede heeft gaat de wet van de grote getallen hier op is 
het zinvol en op termijn goedkoper dat de alliantie HWBP deze risico’s, na beheersing overigens, 
draagt, in plaats van de situatie waarin elk waterschap afzonderlijk hier financiële voorzieningen voor 
treft. Van deze regeling willen we voor Stadsdijken dan ook graag gebruik maken. 
 
Omdat de geidentificeerde “kleine kans, groot gevolg”-risico’s in het geheel van de 
risicomanagementaanpak beschouwd moeten worden hebben we deze onder gebracht in onderstaande 
tabel, die in de kostennota uitgebreid wordt toegelicht en onderbouwd.   
 
Bij de risico’s op een ecologische verstoring is een trekkermechanisme aanwezig. De verstoring treedt 
op, bijvoorbeeld in de vorm van een zich nestelende roerdomp, waarna het werkgebied ontruimt moet 
worden. Pas na verloop van maanden kan het werk hier hervat worden. Bij deze verstoring kan het 
voorwaardelijk beschikte bedrag voor dit aspect direct vervallen. Bij de genoemde andere kleine kans, 
groot gevolg risico’s is sprake van een tijdsafhankelijk gevolg. Deze zullen per werkdag dat er sprake is 
van het betreffende gevolg verrekend worden. Vaststelling of er sprake is van een dag waarop laag 
water van toepassing is, geschiedt op basis van de meetdata RWS op meetpunt IJsselkop om 12.00 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00095.pdf
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uur op de betreffende dag. Voor meer specifieke details wordt verwezen naar bijlage 18 van de 
kostennota [05958, memo afspraken en uitgangspunten Laag Water]. Voor de interventiewaardes van 
Hoog Water wordt verwezen naar het HoogwaterActieplan [00565]. Als de totale gevolgen groter zijn 
dan het in de voorwaardelijke beschikking opgenomen bedrag zullen deze, zonder drempelbedrag, 
middels de generieke hardheidsclausule verrekend kunnen worden. 
 

Tabel 3: Overzicht risicoreservering KKGG + Hardheidsclausule 

 
 

  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineD/1804499-05958.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00565.pdf
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 Actualisering prijspeil 

Voor de inschatting van de actualisering van het prijspeil van 1-1-2022 naar 1-2-2023 is de arbitraire 
inschatting gemaakt dat 80% van de totale kosten bepaald worden door “bouw” en 20% van de kosten 
door “personeel”gerelateerde kosten.  

▪ Voor personeeelskosten is een stijging van 5% gerekend. 
▪ Voor de “bouw” is gekeken naar CBS Grond-, weg- en waterbouw (GWW) inputprijsindex 

2015=100,  indexnummer 42/43: Grond-, weg- en waterbouw: 
o Jan 22 :  126.9 
o Okt 21:    140.1 
o Verschil:    13.2  => 10,4 % (13,2/126,9) ten opzichte van jan ’22. 

▪ Gewogen kostenstijging: 0,8 * 10,4% + 0,2 * 5% = 9% 

De definitieve afrekening van de actualisering van het prijspeil zal meegenomen worden in de herijking. 
 

 Indexering  

Momenteel is er sprake van een hoge inflatie en stijgende bouwkosten. Voor indexering zal het 

waterschap zal gebruik maken van de IBOI-regeling. Voor de DAZ levert toepassing van de IBOI echter 

een te grote onvoorspelbaarheid en onzekerheid, waardoor de het risicoprofiel groter wordt dan 

redelijkerwijze van hem mag worden verwacht. De DAZ heeft voorgesteld gebruik te maken van de 

bouw-gerelateerde BDB-index. Deze index volgt de prijsontwikkelingen per maand. Voor het project 

Stadsdijken wordt een index- “mandje” op maat samengesteld. Door toepassing hiervan loopt DAZ een 

realistisch te dragen risico. Op veel andere HWBP-projecten wordt op vergelijkbare wijze gehandeld.  

 

De kans is zeer reëel dat WDODelta bij toepassing van IBOI richting het HWBP en bouw-gerelateerde 

BDB-index richting de DAZ met een substantieel negatief index-gat geconfronteerd wordt. Daarnaast 

komt indexering over 10% eigen bijdrage van het Waterschap voor haar eigen rekening.  

 

Richting de subsidie en omgang met indexering wordt het volgende afgesproken: 

a. WDODelta past de IBOI-systematiek regels onverkort toe over het gehele subsidiebedrag, strikt 

conform de letter van de regeling.  

b. We maken conform afspraak gebruik van de “herijking”, waarbij o.a. de prijsfluctuaties van dan 

reeds ingekochte bulkproducten (met name damwand) wordt verrekend. 

c. We maken geen gebruik van de hardheidsclausule-stelpostbenadering voor bouwmaterialen. 

d. Doordat de indexering volgens de IBOI ook gerekend wordt over kosten die de-facto niet meer 

in prijs stijgen pakt indexering voor het waterschap minder ongunstig uit.  

e. Mocht het speelveld onverhoopt kantelen en het waterschap er bij de vaststelling van de 

indexering financieel positief uitspringen, dan wordt voor dit positieve indexerings-saldo geen 

indexeringsvergoeding aangevraagd. Een negatief indexerings-saldo komt ten laste van het 

waterschap. 

f. Mocht er t.z.t. op landelijk Alliantie-niveau een voor het waterschap minder ongunstige regeling 

overeengekomen worden, dan maken we hier uiteraard graag gebruik van. 

g. De problematiek van voorfinanciering wordt op concern- en alliantieniveau besproken en 

eventueel besloten. Ze valt vooralsnog buiten de reikwijdte van deze project-subsidieaanvraag. 
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 Herijking 

In het plan van aanpak PU-fase is de actie Slimmer, Sneller, Beter en Doelmatiger (SSBD) uitgewerkt. 

Dit idee komt erop neer dat er activiteiten parallel geschakeld worden en de Realisatiefase eerder kan 

starten. De subsidie voor de Realisatiefase wordt verleend terwijl nog niet aan alle startvoorwaarden is 

voldaan en daarmee de kosten nog niet volledig vastliggen. Dit is opgelost door na verloop van tijd een 

herijking van de subsidiebeschikking op te nemen.   

 

In de subsidiebeschikking Realisatie wordt een bedrag meegenomen als een voorziening ten behoeve 

de herijking. Ook de actualisering van het prijspeil naar 1-1-2023 maakt onderdeel uit van de herijking. 

De verrekening herijking volgt bij de subsidievaststelling na afloop van het project. Richting de 

opdrachtnemer gelden de overeengekomen contractuele spelregels voor deze herijking, d.w.z. netto 

prijzen inclusief AK&WR. Indien noodzakelijk vormen ook Bouwplaatskosten en apparaatskosten 

WDODelta en DAZ onderdeel van de verrekening. De kostentafel zal de hoogte van de herijking 

beoordelen alvorens deze wordt afgehandeld met het HWBP. 

 

Inhoud van de voorziening Herijking: 

1. Actualisering prijspeil,  van nu ingeschatte, naar nieuwe tarieven: 

a. HOT-tarieven 2023 

b. Interne tarieven DAZ 2023, incl. accountantsverklaring  

c. Bijstelling a.d.h.v. index over de andere niet bijgestelde kosten 

2. Verstoringen als gevolg van het op het relevante moment voor een deeltraject nog niet voldoen 

aan de startvoorwaarden conform het volwassenheidsmodel 

3. Nadere detaillering, zowel ontwerp- als uitvoeringstechnisch. Hiervoor is in de SSK een bedrag 

opgenomen, dit wordt verrekend 

4. De daadwerkelijke inkoopprijs van stalen damwand voor het gehele werk. Let op: een deel is 

reeds voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst op basis van een voorschotkrediet 

ingekocht ten einde de levering zeker te stellen 

5. Best passende aanbieding afvoer en acceptatie PFAS-grond 

6. Kosten nutsbedrijven, c.q. actualiseren van de Project Overeenstemmingen (POS). 

7. Kosten Vastgoed, c.q. actualiseren vastgoed raming 

8. Eventuele aanvullende kosten- of risico-besparende beheersmaatregelen 

9. Daadwerkelijk gemaakte kosten op basis van toerekening vanuit SSB&D tot start realisatie op 

1-5-2023, deze zijn nu ingeschat t.b.v. de aanvraag 

10. Eventuele contractuele bonus Opdrachtnemer. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage Titel Doc. ID 

01 Overzicht projectgebied - 

02 Het volwassenheidsmodel - 

03 Organogrammen  

• Samenhang Organisatie WDODelta - DAZ  

• Uitvoeringsorganisatie  

1804499-05177 

1804499-04510 

04 Toelichting op de planning Realisatiefase 1804499-04522 

05 Risiconota incl. Risicodossier 1804499-05103 

06 Kostennota Realisatiefase (incl. SSK-raming) 1804499-05341 

07 Verantwoording kosten conditionering  - 

08 Afrekening PU-fase  1804499-05942 

09 Overzicht kwaliteitsborging 1804499-05109 

10 Overzicht brondocumenten - 

11 Lijst met afkortingen - 

12 Inzet elektrisch materieel 1804499-00095 

13 Goedkeuringsbesluit Projectplan Waterwet 1804499-04838 

14 Verificatie toetstabel HWBP  - 

 

 

 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Samenhang%20organogram%20WDOD-DAZ%20Stadsdijken%20Zwolle.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04510.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04522.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05103.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05341.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05942.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05109.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00095.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04838.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04838.pdf
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 Overzicht deeltrajecten 
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 Het volwassenheidsmodel 
 

Baseline 2022-12-20 

 

 

volwassenheidsaspect 
Loop 

criterium volwassenheidsniveau 
deelgebied  

1 2 3 1 2 3 4 5 

                    

Ontwerpvolwassenheid 1 1 1 Uitgangspunten vastgesteld (VO) + onderzoeksplan (geotechniek + hydrologisch) 7 7 7 7 7 

2 2 2 Ontwerploop 1 gereed (VO) + onderzoeksgegevens bekend (geotechniek + hydrologisch) 

3* 3 3 Ontwerp vastgesteld (VO) 

4 4 4 Uitgangspunten vastgesteld (DO) 

5 5 5 Ontwerploop 2 gereed (DO) 

6 6* 6 Ontwerp vastgesteld (DO) 

7 7 7 Uitgangspunten vastgesteld (UO) 

8 8 8 Ontwerploop 3 gereed (UO) 

9 9 9* Ontwerp vastgesteld (UO) 

Vergunningenmanagement 1 1 1 Uitgangspunten Ruimtelijke kwaliteit vast gesteld 8 8 8 8 8 

2 2 2 Coördinatiebesluit provincie 

3 3 3 Inpassing varianten 

4 4 4 Inpassingsplan VO 

5* 5 5 O-PPWW, MER, aanvraag WNB en O_BP in procedure (na vaststelling DB) 

6 6 6 Nota van Antwoord zienswijzen 

7 7 7 Definitief PPWW, Nb en BP vastgesteld 

8 8 8 Inpassingsplan DO 

9 9* 9 PPWW, Nb (en BP) Onherroepelijk 

10 10 10 (kritische) uitvoeringsvergunningen verleend 

11 11 11* (kritische) uitvoeringsvergunningen onherroepelijk 

Uitvoeringsplan gereed 1 1 1 inventarisatie uitvoeringsmethoden 5 5 5 5 5 

2 2 2 Uitvoeringsmethoden & tijdelijk ruimtebeslag vastgesteld 

3* 3 3 Faseringsplan gereed 

4 4* 4 Bouwlogistiekplan + materiaalstromenplan gereed 

5 5 5 Werkplannen gereed 

6 6 6 Kritische bouwspecialisten / inkopen gecontacteerd 

7 7 7* Definitief uitvoeringsplan + Planning 

8 8 8 Detail(werk)voorbereiding gereed 

Raming / Budget 1 1 1 VO SSK raming gereed (var. coeff. = 20%) 4 4 4 4 4 

2* 2 2 Kansen & Risicodossier gereed VO (var. coeff. = 20%) 

3 3 3 DO SSK raming gereed (var. coeff. = 15%) 

4 4* 4 Kansen & Risicodossier gereed DO (var. coeff. = 15%) 

5 5 5 UO SSK raming gereed (var. coeff. = 5%) 

6 6 6 Kansen & Risicodossier gereed UO (var. coeff. = 5%) 

7 7 7 SSK raming geverifieerd/gereviewd (var. coeff. = 2%) 

8 8 8* Subsidiebesch. verleend / Realisatie-contract overeengekomen 

Intern draagvlak 1 1 1 Interne wensen en eisen geïnventariseerd 7 7 7 7 7 

2 2 2 Klantenspecificatie(s) opgesteld (incl. beheer) 

3 3 3 Klanteisenspecificatie(s) overeengekomen (ambtelijk incl. beheer) 

4 4 4 Integratienota VO vastgesteld (ambtelijk WDOD) 

5* 5 5 Integratienota VO vastgesteld (bestuurlijk WDOD) 

6 6 6 Ontwerp Projectplan Waterwet vastgesteld (ambtelijk WDOD incl. beheer) 

7 7* 7 Ontwerp Projectplan Waterwet vastgesteld (bestuurlijk WDOD) 

8 8 8 Ontwerpnota UO vastgesteld (ambtelijk WDOD incl. beheer) 

9 9 9* Ontwerpnota UO vastgesteld (bestuurlijk WDOD) 

Stakeholder participatie 1 1 1 Deelmanagementplan omgeving vastgesteld 11 11 11 11 11 

2 2 2 KES Herijking VKA vastgesteld 

3 3 3 Afwegingskader gedragen door ABG 

4 4 4 Co-creatie stakeholders varianten VO 

5 5 5 KES VO vastgesteld 

6* 6 6 Positief advies ABG en BBG VO 

7 7 7 Co-creatie stakeholders ontwerp optimalisaties VO 

8 8 8 KES DO vastgesteld 

9 9* 9 Positief advies ABG en BBG DO 

10 10 10 KES UO vastgesteld 

11 11 11* Positief advies ABG en BBG UO 

Bodemrisico's - 
Archeologie 

1 1 1 bureauonderzoek uitgevoerd (archeologisch verwachtingsmodel) 11 11 11 11 11 

2* 2 2 Inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd (verkennende fase) 

3 3 3 Selectiebesluit bevoegd gezag o.b.v. resultaten bureau- en verkennend onderzoek 

4 4 4 Goedgekeurd PvE inventariserend veldonderzoek (karterend en waarderend 
proefsleuvenonderzoek) 

5 5* 5 Vrijgave gebieden lage verwachtingswaarde 

6 6 6 Proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 

7 7 7 Selectiebesluit bevoegd gezag o.b.v. proefsleuvenonderzoek 

8 8 8 Inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd 

9 9 9 Goedgekeurd PvE opgraving 

10 10 10 Archeologische opgraving(en) uitgevoerd 

11 11 11* Archeologische vrijgave voor kritische percelen 
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Bodemrisico's - Milieu 1 1 1 Historisch (voor)onderzoek uitgevoerd 9 6 5 9 5 

2 2 2 Inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd 

3* 3 3 Afstemming bevindingen met Bevoegd Gezag 

4 4 4 Aanvullend (afperkend) bodemonderzoek uitgevoerd 

5 5 5 Afstemmen (concept) integrale grondbalans met onderzoeksgegevens met Bevoegd Gezag 

6 6* 6 Saneringsstrategie verontreinigde locaties incl. vergunning(en) gereed 

7 7 7 Saneren van de vervuilde locatie(s) 

8 8 8 Vrijgave van de saneringslocatie(s) (intern) 

9 9 9* Vrijgave van de saneringslocatie(s) (Bevoegd Gezag) 

Bodemrisico's - NGE 1 1 1 Historsch (voor)onderzoek uitgevoerd 8 8 8 8 8 

2 2 2 Projectgebonden risicoanalyse uitgevoerd 

3* 3 3 Begeleiding sondering / bodemonderzoeken conform par. 6.7 van WSO-OCE 

4 4 4 Detectieonderzoek uitgevoerd 

5 5 5 Benaderingswerkzaamheden uitgevoerd voortkomend uit detectiewerk 

6 6* 6 NGE-verdachte gebieden vrijgegeven (tussentijds) obv detectiewerk 

7 7 7 Benaderingswerkzaamheden na verwijdering van aanwezige obstakels 

8 8 8* NGE-verdachte gebieden vrijgegeven 

Ecologie 1 1 1 Onderzoeken tbv MER en vergunningaanvraag uitgevoerd (voortoets, quick-scan) 10 8 8 9 8 

2 2 2 Passende beoordeling Natura 2000-gebieden uitgevoerd 

3 3 3 Ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd 

4* 4 4 Vergunning Wnb aangevraagd (incl. ADC-traject uitgevoerd) 

5 5 5  Ecologisch werkprotocol(len) gereed  

6 6 6 Omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden aangevraagd 

7 7 7 Mitigerende maatregelen getroffen (kritische locaties) 

8 8* 8 Ontheffing en/of Vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) verleend 

9 9 9 Omgevingsvergunning / Melding voor het kappen van houtopstanden verleend 

10 10 10* Vrijgave voor uitvoering werkzaamheden 

Kabels & Leidingen 1 1 1 Inventarisatie KLIC + veldonderzoek (proefsleuven) gereed 10 10 10 9 9 

2 2 2 Verleggingsopgave geïnventariseerd / vastgesteld (o.b.v. VO) 

3* 3 3 Variantenstudie / voorkeursvariant verleggingsplan K&L gereed 

4 4 4 VTA's verzonden 

5 5 5 DO verlegging gereed 

6 6 6 Ontwerp verleggingsplan (DO) gereed 

7 7 7 Verleggingsplanning overeengekomen 

8 8* 8 POS’sen overeengekomen 

9 9 9 Verlegging gestart 

10 10 10* Verleggingen gereed / uitgevoerd 

Grondbeschikbaarheid 1 1 1 Vewervingsopgaaf geïnventariseerd obv vastgesteld ruimtebeslag 5 5 5 5 5 

2* 2 2 Verwervingsstrategie per perceel bepaald (gedoogplicht, onteigening, gebruiksovereenkomst) 

3 3 3 Kennismakingsgesprekken eigenaren 

4 4 4 Definitieve taxaties 

5 5 5 Laatste (minnelijke) aanbod 

6 6 6 Ontwerp Gedoog/onteigeningsbesluit 

7 7 7 Definitief Gedoog/Onteigeningsbesluit 

8 8 8 Administratieve onteigening afgerond 

9 9* 9 Juridische onteigening gestart 

10 10 10* Gronden beschikbaar voor realisatie 
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 Organogrammen  
 

Zie achterliggende documenten 

• 1804499-05177 Samenhang Organogram WDODelta / DAZ 

• 1804499-04510 Organogram uitvoeringsteam DAZ 

 

 

  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Samenhang%20organogram%20WDOD-DAZ%20Stadsdijken%20Zwolle.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04510.pdf
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 Toelichting op de Planning  
Zie achterliggend document 1804499-04522  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04522.pdf
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 Risiconota 
 
Zie achterliggend document 1804499-05103  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05103.pdf
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 Kostennota 
 
Zie achterliggend document 1804499-05341  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05341.pdf
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 Financiele verantwoording Conditionering 
 

 

Code Omschrijving Kostenstand P11 2022 

     
C478-300 C478-300 Stadsdijken Zwolle Conditionering Realisatie  € 9.500.858 

10 Management /Aansturing 163.944 

20 Uitvoeringsproef/ trillingsproef Sensus 82.396 

21 Uitvoeringsproef Damwand drukken 30.840 

22 Scania  werz. zomer 2022 1.687.563 

30 NGE 32.470 

40 Archelologie 28.278 

50 Kabels& Leidingen Intern 378.650 

51 Kabels& Leidingen Verleggingskosten NUTS 326.169 

60 Ecologie Flora / Fauna 1.013.030 

70 Milieukundig onderzoek 470.507 

71 Mileukundige saneringen 1.867.251 

81 Omgevingscommunicatie conditionering 38.421 

82 Vastgoedkosten / perceelverwerving   

83 Legeskosten conditionering 152.712 

90 Algemene Bouwplaats Kosten  -  ABK 202.683 

95 C502 Tijdelijk 23.652 

97 Onvoorzien / Verzekering /Tariefvastheid  / Scheefte 678.580 

98 BTW 1.406.395 

99 Staart 917.317 
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 Afrekening PU-fase 
 

Zie achterliggend document 1804499-05942  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05942.pdf
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 Overzicht kwaliteitsborging 
 

Zie achterliggend document 1804499-05109  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05109.pdf
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 Overzicht brondocumenten 
 

Document titel Doc ID  
(1804499-……) 

Hoofdstuk 
referentie 

Goedkeuringsbesluit Projectplan Waterwet 04838 1 

plan van aanpak voor de PU-fase  00152 1.  

positief advies Q-team dijken Overijssel  04147 3.1 

onderzoeksplan 

 00073 3.1 

Technische Uitgangspunten Notitie  00330 / 01869 /  03210 3.1 

Meetresultaten trillingsproef  

 03235 3.1 

damwanddruk proef in deeltraject 2A   04626 3.1 

Ontwerpnota's per deelgebied  04679 t/m 683  3.1 

Projectbreed uitvoeringsplan 

 00592 3.1 / 5.5 

Tussenbalans Travers Welzijn 

 03363 3.1 

Plan van aanpak Opleveren & Overdracht 

 02739 3.1 

integraal veiligheidsplan  00086 3.1 

V&G plan  00079 3.1 

bouwveiligheidsplannen  04990 3.1 

calamiteitenplan  02604 3.1 

Ambities voor een duurzame dijkversterking   02816 3.1 

tussentijds adviesrapport expertteam effectiviteit samenwerking  04436 3.1 

overzicht van kwaliteitsborging   05109 3.2 

deelmanagementplan kostenbewaking & financiële administratie  00092 3.3 

logboek Coronaverstoring  02494 3.3 

overzicht Saneringslocaties  02706 4.1 

PFAS problematiek Stadsdijken Zwolle – lessen uit sanering s2-v7  04495 4.1 

Resultaten archeologisch onderzoek  04231 4.1 

logboek Ecologie  03974 4.1 

kostennota PU-fase  00248 4.2 

projectmanagementplan Realisatiefase  00091 5.3 

uitvoeringsorganisatie DAZ  04510 5.3/ 5.7 

logistiek plan  00595 5.3 

Hoeveelhedenstaat langsconstructies/damwanden DO (incl. afw.)   04480 5.3 

Hoogwateractieplan  00565 5.4 

projectbreed faseringsplan   01532 5.5 

risicocontourplan  03157 5.6 

communicatieplan  05055 5.6 

toelichting op het risicodossier Realisatiefase  05103 5.7 

samenhang tussen de partijen   05177 5.7 

toelichting op de Overallplanning   04522 5.7 

plan van aanpak opleveren en overdracht 02739 5.8 

Inzet elektrisch materieel Stadsdijken Zwolle  00095 6.3 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04838.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Plan%20van%20Aanpak%20PU-fase%20Stadsdijken%20Zwolle.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04147.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/onderzoeksplan%2020200519%20rev%201.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00330.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-03235.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04626.docx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04679%20Overkoepelende%20ontwerpnota%20SDZ%20UO%20deelgebied%201%20v1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04679%20Overkoepelende%20ontwerpnota%20SDZ%20UO%20deelgebied%201%20v1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Projectbreed%20Uitvoeringsplan.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-03363.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02739.docx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/Integraal%20veiligheidsplan%20Stadsdijken%20Zwolle.pdf
http://projecteninfra/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00079.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04990.docx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02604.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02816.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04436.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05109.xlsx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02494.xlsx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02706.xlsx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/memo%20lessen%20pfas%20sanering%20s2-v7%20-%20v1.0-20220308.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-03974.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00248.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00091.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04510.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/logistiekplan%2020200831%20rev1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04480.xlsx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00565.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/projectbreed%20faseringsplan20200831%20R1.0.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-03157.docx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05055.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05103.docx
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05177.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04522.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-02739.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00095.pdf
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 Lijst met afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

ADO Adviesteam Dijkontwerp 

AERIUS Rekeninstrument voor de leefomgeving, o.a. voor bepaling stikstof 

AK&WR  Algemene kosten & Winst en risico 

BGT-HWBP Begeleidingsteam Hoogwaterbeschermingsprogramma 

BIM Bouwwerk Informatie Model 

BLV-plan Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheidsplan 

DAZ Dijkzone Alliantie Zwolle 

DO  Detail Ontwerp 

GIS Geografisch Informatie Systeem 

GS Gedeputeerde Staten 

GWW Grond Weg en Waterbouw 

H+N+S H+N+S Landschapsarchitecten 

HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma 

iGIM Integraal Geografisch Informatie Systeem 

IF-rate Injury Frequency  / Ongevallen index 

KDO Kwaliteitsteam dijkontwerp 

K&L Kabels en leidingen 

MKK Meekoppelkans 

NGE Niet gesprongen explosieven 

OG Opdrachtgever (WDODelta) 

Oi Ontwerpinstrumentarium 

ON Opdrachtnemer (Dijkzone Alliantie Zwolle) 

OPPWW Ontwerp Projectplan Waterwet 

PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen 

PPWW Projectplan Waterwet 

PU-fase Planuitwerkingsfase 

PVA Plan van Aanpak 

Relatics Modelgebaseerd Systems Engineering 

S, S, B&D Slimmer, Sneller, Beter en Doelmatiger 

SSK-raming Standaard Systematiek voor Kostenraming 

TUN Technische Uitgangspuntennotitie 

UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen  

UO Uitvoeringsontwerp 

V&G-plan Veiligheid en Gezondheidsplan 

VO Voorontwerp 

VKA Voorkeursalternatief 

WBS Werkonderbrekingsstructuur  

WDODelta Waterschap Drents Overijsselse Delta 

ZHL Veiligheidsprogramma Zien – Handelen – Leren 
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 Inzet elektrisch materieel 
 

Zie achterliggend document 1804499-00095  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00095.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-00095.pdf
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 Goedkeuringsbesluit Projectplan 
Waterwet  

 

Zie achterliggend document 1804499-04838  

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04838.pdf
https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-04838.pdf
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 Verificatie toetstabel HWBP 
 

Onderstaande tabel is conform Begeleidingsagenda HWBP (zie 1804499-05105.) 

 

ToetsTabel (regeling HWBP) Terug te vinden in 

PvA 

1. Is de aanpak gericht op verdere uitwerking, optimalisatie en realisatie van een sober en doelmatige 
ontwerp voor dijkveiligheid? 
a) Worden de totale kosten voor de gehele levensduur bij ontwerpkeuzes aantoonbaar meegewogen in 

de besluitvorming (LCC) en geminimaliseerd? 
b) Past de aanpak voor de komende fase bij de complexiteit van het project? 
c) Is de inkoopstrategie en het afwegingskader voor de marktbenadering aantoonbaar ingericht op een 

doelmatig resultaat  en een beheersbare uitvoering? 
d) Is in de vorige fase een basis gelegd voor uitwerking, optimalisatie en realisatie van een sober en 

doelmatig ontwerp van de versterkingsmaatregel. 

 

a) § 3.1 / 3.2 

b) § 5.11 

c) N.v.t. 

d) 3.1 / 5.11 

Antwoord: In Hoofdstuk 3 is verantwoording over PU-fase beschreven. Ontwerpkeuzes zijn reeds technisch 

beoordeeld door HWBP.  Basis is in de PU-fase gelegd voor realisatie van het sober en doelmatige ontwerp. 

 

2. Is het risicomanagement op orde en proportioneel?  
a) Zijn de in het risicodossier opgenomen risico’s gekwantificeerd en onderbouwd? 
b) Zijn de risico’s wijziging van wet- en regelgeving belegd op programmaniveau en overige risico’s bij 

het waterschap?? 
c) Zijn de kosten voor directe beheersmaatregelen opgenomen in de raming als directe kosten? 
d) Zijn de risico’s toegewezen en toegerekend aan de juiste projectfase? 
e) Past de totale risicoreservering bij de complexiteit van het project? 

a) § 5.7 

b) § 5.7 / 6.3 

c) § 5.7 

d) § 5.7 

e) § 5.7 

Antwoord: In de bijlage toelichting op het risicodossier zijn bovenstaande vragen beantwoord. 

 

 

3. Zijn de raming van het project herleidbaar en proportioneel en sluit deze aan bij het risicodossier 
en de planning? 
a) Zijn de kosten aantoonbaar te herleiden naar de verdere uitwerking en optimalisatie van een sober en 

doelmatige ontwerp voor dijkveiligheid? 
b) Zijn de kosten subsidiabel volgens de regeling en volgens deel B? 
c) Zijn de kosten onderscheidenlijk toe te rekenen aan desbetreffende fase?  
d) Voldoet de raming aan de SSK-systematiek? 
e) Zijn de kosten gekoppeld aan een specifiek (deel)resultaat?  
f) Is navolgbaar gemaakt hoe is omgegaan met kosten tgv de meekoppelkansen? 
g) Is er op basis van PPI systematiek een planning aangeleverd voor de huidige en  komende fase(n)? 
h) Staat het subsidiebedrag in verhouding met de aanpak en complexiteit? 

a) Bijlage 6  

b) “ 

c) “ 

d) “ 

e) “ 

f) § 6.1 

g) Bijlage 04 

h) § 5.11 

Antwoord: Raming is herleidbaar, proportioneel en sluit aan bij risicodossier en planning.  

 

 

4. Heeft het project opgeleverd waarvoor subsidie is verleend (vaststelling)? 
a) Wordt binnen 6 maanden na voltooiing van de fase verzoek tot vaststelling ingediend? 
b) Kan herleidbaar worden vastgesteld dat de (deel)resultaten opgeleverd zijn, waarvoor de subsidie 

verleend is? 
c) Worden kosten voor werkzaamheden die worden doorgeschoven naar een volgende fase niet dubbel 

opgevoerd?  
d) Toont de beheerder aan dat  de basis is gelegd voor uitwerking, optimalisatie en realisatie van een 

sober en doelmatige ontwerp van de versterkingsmaatregel? 

a) N.t.b. 

b) § 3.1 

c) § 4.2 

d) Samenvatting  

Antwoord: 

 

 

 

 

 

https://projecteninfra.duravermeer.nl/sites/1804499/DisciplineA/1804499-05105.docx

