
 

 

Voorbereiding Deltabijeenkomst AB 17 januari 
  

Bestuurlijke opdracht | Casus HWBP Verkenning Mastenbroek - IJssel  
 

Doelen Deltabijeenkomst 

− Informeren: Algemeen Bestuur informeren over de kaderstellende rol van het AB in  

(HWBP-)projecten, ook met het oog op de omgevingswet   

− Beeldvorming: Algemeen Bestuur vragen om bestuurlijk richting mee te geven voor de 

bestuurlijke opdracht voor de verkenningsfase van project Mastenbroek-IJssel 

 

Toelichting 

 

Kaderstellende rol Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft een kaderstellende rol voor onze projecten. Via onze Watervisie en 

Waterbeheerplan zijn de beleidsdoelen voor onze taken vastgelegd. Ook neemt het AB bij onze 

HWBP-projecten de belangrijkste besluiten: aan het einde van de verkenningsfase stelt het AB de 

hoofdoplossing, het voorkeursalternatief (VKA) vast. Dit voorkeursalternatief is kaderstellend is voor 

de vervolguitwerking van het dijkontwerp in de planuitwerkingsfase. En aan het eind van de 

planuitwerking stelt het AB het Projectplan Waterwet vast of Projectbesluit onder de nieuwe 

omgevingswet. Wanneer de omgevingswet in werking treedt (huidige planning: 1 juli 2023) wordt het 

vaststellen van het Projectbesluit een bevoegdheid van het DB. Het DB controleert hierbij of het 

projectbesluit past binnen het vastgestelde, kaderstellende voorkeursalternatief. 

 

 
 

Projectopdracht 

Voor elk project wordt tijdens de voorbereiding van het project een opdracht gedefinieerd op basis van 

en binnen onze reeds vastgestelde beleidskaders: 

- Watervisie en Waterbeheerplan (AB) 

- Beleidskader Duurzaam Doen (AB) 

En specifiek voor de HWBP-projecten gelden daarnaast: 

- Leidende principes programma HWBP (AB) 

- Subsidieregeling HWBP en Alliantieprincipes HWBP (landelijk) 

 

De kaders en uitgangspunten voor de opdracht van de verkenning worden vastgelegd in het 

Startdocument (onder omgevingswet: ‘kennisgeving voornemen’, bevoegdheid DB) 

 

Deltabijeenkomst 17 januari 2023: bestuurlijke opdracht, casus Mastenbroek-IJssel 

Het eerst volgende HWBP-project dat gaat starten is het project Mastenbroek-IJssel. De 

verkenningsfase start najaar 2023. In de bijlage vindt u meer informatie over dit project.  

In de Deltabijeenkomst vragen we het AB richting mee te geven voor de bestuurlijke opdracht voor het 

onderzoek in de verkenningsfase. De opdracht wordt uitgewerkt in het Plan van Aanpak en 

Startdocument van het project Mastenbroek-IJssel. Aan de hand van een aantal thema’s kunt u 

voorafgaand aan de start van het project richting en aandachtspunten meegeven voor het onderzoek 

in de verkenningsfase. We gaan hierover graag met u het gesprek tijdens de Deltabijeenkomst.   

 

Wat doen we met uw inbreng? 

Het AB ziet de inbreng uit deze Deltabijeenkomst terug in het besluitvormingsproces bij de 

kredietverlening start Verkenning (met het Plan van Aanpak voor de Verkenning en het 

Startdocument, najaar 2023) 
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INFOBLAD 

HWBP-project 
Mastenbroek-IJssel 

 

 

De IJsseldijk tussen Zwolle en IJsselmuiden beschermt polder 

Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm 

vanaf het IJsselmeer. Deze dijk voldoet tussen ’s-Heerenbroek en 

IJsselmuiden niet aan de veiligheidseisen om het gebied achter de dijk 

ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom gaat het 

waterschap onderzoeken waar en op welke punten de dijk versterkt 

moet worden. Eind 2023 begint het project met een verkenningsfase. 

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP). 

Waar? 
De IJsseldijk begint in het zuiden bij de Spoolderluis in Zwolle en loopt via de 

nieuwe dijk bij Westenholte (Ruimte voor de Rivier), ’s-Heerenbroek, Wilsum, 

en Nieuwstad richting het noorden, tot in IJsselmuiden en de stationsomgeving 

van Kampen. De nieuwe dijk bij Westenholte en de dijk in het dorp Wilsum zijn 

voldoende veilig en worden niet versterkt. 

Wanneer? 
Het project bestaat uit drie fasen: de verkenning, planuitwerking en uitvoering. 

De verkenning start in eind 2023 en duurt tot en met 2025. In de eerste fase 

bekijken we samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

welke oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Het Algemeen Bestuur 

beslist op basis van de voor- en nadelen welke oplossing de voorkeur heeft (het 
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voorkeursalternatief). De uitvoering van de dijkversterking staat op het 

landelijke programma in de periode 2029-2031. 

Wat doen we momenteel?  
Op dit moment wordt de opdracht gedefinieerd en het project voorbereid. 

Hiervoor heeft het AB op 1 november 2022 een voorbereidingskrediet 

verleend. We vertalen onze beleidsdoelen uit de watervisie en het 

waterbeheerplan in een opdracht voor dit project. Ook maken we een plan van 

aanpak voor de verkenningsfase van het project. Als dit plan is vastgesteld door 

het algemeen bestuur en we subsidie hebben ontvangen van het HWBP, start 

de verkenningsfase. 

Voorbereidende onderzoeken 
Om een goed beeld te krijgen van de dijk en haar omgeving doen we  

voorbereidende (grond)onderzoeken. We onderzoeken waar en op welke 

punten de dijk versterkt moet worden voor de komende 50 jaar. Het kan dus 

zijn dat een deel van de dijk voldoende veilig is en niet versterkt wordt.  

Wensen en plannen in het gebied 
Daarnaast brengen we in beeld welke ontwikkelingen en landelijke opgaven 

raakvlakken hebben met de dijkversterking. Samen met partners onderzoeken 

we welke ontwikkelingen kansrijk zijn als meekoppelkans voor dit project. 

Wanneer deze ontwikkelingen pas na of in de loop van het project concreet 

worden, dan onderzoeken we hoe we hier op voorhand al op kunnen inspelen 

zodat we ‘geen spijt’ maatregelen nemen. 

 

Landelijke opgaven 

In de Beneden-IJssel spelen diverse wensen en toekomstige ontwikkelingen van 

anderen. De Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’, het programma Integraal 

Riviermanagement (IRM) en het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) 

gaan in de toekomst studies doen in dit gebied. Voor de Programmatische 

aanpak Grote Wateren (PAGW) loopt momenteel een studie naar 

mogelijkheden in de IJsselVechtDelta. De minister heeft recent besloten dat het 

project ‘Uiterwaarden IJssel: Kampen-Zwolle’ voor de komende periode (3e 

tranche, uitvoering 2028-2032) geen budget krijgt. Daarmee is er nu geen 

direct raakvlak met de PAGW. Deze zou tijdens de verkenning wel kunnen 

ontstaan. 

 

Daarnaast spelen diverse opgaven in de Koppelerwaard bij Wilsum: er is een 

N2000-opgave en een reservering voor een (potentieel) toekomstige 

drinkwatervoorziening. Ook liggen hier kansen vanuit de PAGW. Op basis van 

twee recente werksessies is de samenhang met de dijkversterking klein. Wel 

liggen er mogelijk kansen voor onze uitvoeringsfase indien er lokale grond 

beschikbaar komt. 

 

Lokale plannen 

De gemeente heeft een aantal projecten en wensen zoals lokale nieuwbouw 

van enkele woningen. Het project Schans-Buitenwacht in IJsselmuiden gaat op 

korte termijn - vooruitlopend op de dijkversterking - al in uitvoering (periode 

2023-2024) waardoor een gezamenlijke uitvoering niet mogelijk is. 

https://www.pagw.nl/over-het-programma/nieuws/2022/12/19/reserveringen-projecten-3e-tranche-pagw-bekend
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Meerwaarde en 
betekenis project 

Deltabijeenkomst, Thema 1 

  

 

 

Een veilige en duurzame delta: ons waterschap staat voor een 

uitdaging op het gebied van waterveiligheid. In 2050 moeten onze 

primaire waterkeringen voldoen aan de waterveiligheidsnorm. In het 

karakteristieke projectgebied van Mastenbroek-IJssel staan wij en 

onze partners voor kleine en grote maatschappelijke opgaven en 

ambities. We maken ons hard voor klimaatadaptatie, een duurzame 

en circulaire aanpak van onze taken en denken na over een 

toekomstbestendig waterbeheer op basis van de kamerbrief 

water&bodem sturend. Onze mede-overheden hebben (toekomstige) 

maatschappelijke opgaven zoals een gezonde toekomst voor het 

landelijk gebied, natuurontwikkeling en de woningopgave. Welke 

meerwaarde willen we hebben met ons project voor de toekomstige 

generatie? En welke betekenis geven we aan het gebied met dit 

project? 

Vastgestelde beleidskaders 
De basis voor dit vraagstuk zijn onze vastgestelde beleidskaders. In de 

Watervisie Meer dan water hebben we vastgesteld: 

• Wij voeren onze taken duurzaam uit samen met onze omgeving 

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 staan de volgende doelen: 

• F1 De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm 

• L1 Wij benaderen het watersysteem integraal zodat waterbeheer, 

erfgoed en ruimtelijke kwaliteit samengaan. 

• H2 WDOD streeft ernaar bij de taakuitvoering in 2030 tenminste 49% 

broeikasgas reductie te bereiken t.o.v. 1990 
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Vraag voor de Deltabijeenkomst: Welke meerwaarde willen we hebben in dit 

gebied vol toekomstige maatschappelijke en wateropgaven? Wat is een 

passende integrale aanpak? En welke betekenis wil het algemeen bestuur 

geven aan dit project? We vragen in de Deltabijeenkomst welke 

onderzoeksrichting(en) uw voorkeur hebben en welke aandachtspunten u wilt 

meegeven voor de breedte van het onderzoek in de verkenning. 

Onderzoeksrichting 1 

Doelen waterbeheerprogramma 

Onderzoeksrichting  

Anticiperen op toekomstige opgaven 

Onderzoeksrichting 3 

Inpassen en meekoppelen 

We versterken de dijk voor  

toekomstige generaties. Onze doelen 

uit het waterbeheerprogramma over 

integraliteit, het toekomstig 

waterbeheer, duurzaamheid en 

circulariteit krijgen een expliciete plek 

in het onderzoek. 

We versterken de dijk voor  

toekomstige generaties en houden 

rekening met toekomstige opgaven. 

Onze doelen uit het waterbeheer-

programma krijgen een expliciete plek 

in het onderzoek en we proberen te 

anticiperen op maatschappelijke 

opgaven van derden die de komende 

jaren concreet worden. 

We versterken de dijk rekening 

houdend met de kenmerken van het 

landschap en met wensen en huidige 

opgaven van anderen. Het accent in de 

verkenning ligt op een goede 

landschappelijk inpassing van de 

dijkversterking en het benutten 

meekoppelkansen. Zo blijft de dijk 

(be)leefbaar. 

 

Meer betekenis geven aan dit project? 

We maken een toekomstbestendig 

plan waarbij we een bijdrage leveren 

aan onze eigen doelen en anticiperen 

op het waterbeheer van de toekomst 

door een doorkijk te maken naar 2100. 

Meer betekenis geven aan dit project? 

Onze dijkversterking volgt het 

gezamenlijke toekomstperspectief op 

het gebied. We maken een 

toekomstbestendig plan waarbij we 

rekening houden met het waterbeheer 

van de toekomst én toekomstige 

gebiedsontwikkelingen. 

Meer betekenis geven aan dit project? 

We gaan expliciet op zoek naar kansen 

voor een betere leefbaarheid van de 

dijk en haar omgeving. We integreren 

deze in de dijkversterking samen met 

de initiatiefnemers van de 

meekoppelkansen 

Voorbeeldproject: Grebbedijk, 

waterschap Vallei & Veluwe 

Voorbeeldproject: Schiermonnikoog, 

wetterskip Fryslân 

Voorbeeldproject: Stadsdijken, 

waterschap Drents Overijsselse Delta 

Prestaties  

- Bijdrage doelen uit ons 

waterbeheerprogramma  

- Anticiperen op het waterbeheer van 

de toekomst: Veenweidevisie, Water & 

bodem sturend 

 

Kosten 

- Eventuele meerkosten voor onze 

eigen doelen worden door ons 

waterschap geregeld  

 

Aandachtspunten 

- Expliciete aandacht voor levensduur 

dijkversterking 

Prestaties  

- Bijdrage doelen uit ons 

waterbeheerprogramma  

- Anticiperen op het waterbeheer van 

de toekomst 

- Maatschappelijke meerwaarde door 

koppeling met gebiedsopgaven 

 

Kosten 

- Meerkosten van meekoppelen 

worden door initiatiefnemer 

gebiedsopgaven / meekoppelkansen 

geregeld 

- Eventuele meerkosten voor onze 

eigen doelen worden door ons 

waterschap geregeld  

 

Aandachtspunten 

- Complexere samenwerkings-

afspraken met andere partijen nodig 

- Heldere verwachtingen 

participatieproces 

Prestaties  

- Maatschappelijke meerwaarde door 

koppeling met gebiedsopgaven 

 

Kosten 

- Meerkosten van meekoppelen 

worden door initiatiefnemer 

meekoppelkansen geregeld. 

 

Aandachtspunten 

- Heldere verwachtingen 

participatieproces 

 

https://www.grebbedijk.com/duurzaam
https://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/schiermonnikoog#h2_4
https://www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle
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Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare grond normaal, maar om 
de kwaliteit van dijken te borgen zijn er strenge regels opgesteld. 
Lokale grond voldoet niet altijd aan deze strenge regels. Daarom wordt 
bij dijkversterkingen veel gebruik gemaakt van aangevoerde grond van 
‘buitenaf’. Het gebruik van lokale gebiedseigen grond kan milieuwinst 
opleveren door minder transportbewegingen en zorgt voor minder 
overlast in het gebied. Daarnaast kan het een grote bijdrage leveren 
aan het behalen van onze eigen beleidsdoelen.  

Vastgestelde beleidskaders 
De basis voor dit vraagstuk zijn onze vastgestelde beleidskaders. In de 

Watervisie Meer dan water hebben we vastgesteld: 

• Wij voeren onze taken duurzaam uit samen met onze omgeving 

• Wij dragen bij aan een duurzame toekomst tegen maatschappelijk 

verantwoorde kosten 

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 staan de volgende doelen: 

• H2.1 We voeren verkenningen uit voor inzicht in de opgave en de 

aanpak van broeikasgasreductie en meer circulariteit  

• J1 WDOD streeft ernaar in 2030 50 % minder primaire grondstoffen te 

gebruiken t.o.v. 2019  

Ambitie en werkwijze HWBP 
Het HWBP stimuleert en faciliteert het onderzoek naar het gebruik van 

gebiedseigen grond bij dijkversterkingen. De afgelopen jaren is daarom de POV 

INFOBLAD 

Werken met lokale 
grond 
      Deltabijeenkomst, Thema 2  
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(Projectoverstijgende Verkenning) Dijkversterking met Gebiedseigen grond 

uitgevoerd. De programmadirectie HWBP adviseert elk project om ten minste 

een kansenscan naar gebiedseigen grond uit te voeren en om tijd en ruimte te 

maken voor een ‘grondgestuurd ontwerp’ als volwaardig alternatief. Dit vraagt 

onderzoek en afstemming van grondstromen met stakeholders – ook buiten de 

dijkzone, veelal in de uiterwaarden – om een grondstromenplan met lokale 

grond voor de dijkversterking mogelijk te maken. 

Vraag voor de Deltabijeenkomst: Gaan we de mogelijkheden voor het gebruik 

van lokale grond onderzoeken? Welke onderzoeksrichting heeft uw voorkeur 

en welke aandachtspunten geeft u ons mee? 
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Onderzoeksrichting 1 

We gaan voor kwaliteit 

Onderzoeksrichting 2 

We gaan voor lokaal 

Onderzoeksrichting 3 

We gaan voor kosten-baten 

Wat is onze ambitie? 

We vinden het belangrijk dat de grond 

die we gebruiken voldoet aan de beste 

kwaliteitseisen. 

 

We stellen eisen aan de kwaliteit van 

de grond en nemen deze mee in de 

aanbesteding voor de uitvoering van de 

dijkversterking. In de verkenning doen 

we geen onderzoek naar bruikbare 

lokale grond.  

 

 

Wat is onze ambitie? 

We streven naar 100% gebruik van 

lokale grond, zo geven we maximale 

invulling aan onze eigen doelen. 

 

Wij gaan al in de verkenning pro-actief 

op zoek naar geschikte lokale grond 

o.b.v. een kansenscan. We kijken zowel 

in de uiterwaarden, binnendijks en bij 

naburige projecten. We gaan pro-actief 

op zoek naar koppelingen met  andere 

gebiedsontwikkelingen. 

Wat is onze ambitie? 

We willen eerst onderzoeken wat de 

kosten en baten zijn van het gebruik 

van lokale grond. We onderzoeken 

daarom de mogelijkheden.  

We doen een kansenscan en brengen 

de voor- en nadelen in beeld bij 

besluitvorming voor het 

voorkeursalternatief. 

Voorbeeldproject: meeste 

dijkversterkingsprojecten tot nu toe 

 

Voorbeeldproject: Ooijen-Wanssum 

Waterschap Limburg (erosiebuffer)

 

Voorbeeldproject: Veilige Vecht 

Onderzoek naar zandige versterking 

 

Prestaties  

+ Gegarandeerde kwaliteit 

- Geen bijdrage aan eigen 

duurzaamheidsdoelstelling 

 

Kosten 

+ Standaard aanpak verkenning 

- Grote kans dat klei van ‘buitenaf’ 

wordt aangevoerd (bijv. België) → geen 

kostenbesparing door minder transport 

en overslag 

 

Risico’s 

- Meer tijdelijke impact op de 

omgeving (door transportbewegingen) 

 

Aandachtspunten 

- Past niet binnen duurzaamheidsbeleid 

WDODelta en ambitie van de HWBP 

alliantie 

Prestaties  

+ Grote milieuwinst en bijdrage aan 

eigen duurzaamheidsdoelstelling) 

+ Koppelkansen met gebiedsopgaven 

(PAGW / N2000) 

+ Mogelijk kansen voor waterdoelen 

(waterbergingen, KRW-geulen, etc.) 

- Bij mindere kwaliteit grond: 

robuustere dijk nodig 

 

Kosten 

+ Aanpak goed uitlegbaar aan HWBP 

+ Mogelijk grote kostenbesparing door 

minder transport en overleg 

- Mogelijk een robuuster / groter 

dijkontwerp die meer ruimte vraagt 

 

Risico’s 

- Mogelijk meer beheer en onderhoud 

na hoogwater (herstel van schade) 

 

Aandachtspunten 

- Bindende afspraken over gebruik van 

lokale grond kan mogelijk o.b.v. 

instrumenten (bijv. onteigening) 

andere opgave 

Prestaties  

+ Milieuwinst en bijdrage aan eigen 

duurzaamheidsdoelstelling nog 

onduidelijk maar wel mogelijk 

+ zie ambitie 2 

 

Kosten 

+ Aanpak goed uitlegbaar aan HWBP 

- zie ambitie 2 

 

Risico’s 

- Afspraken over gebruik van de grond 

moet o.b.v. vrijwilligheid 

 

Aandachtspunten 

- Kostenbeheersing staat centraal in de 

aanpak in plaats van 

outcome/betekenis 

- Circulariteit wordt een 

afwegingscriteria o.b.v. bestuurlijke 

besluiten die worden genomen. 

 

 

https://www.ooijen-wanssum.nl/gebiedsontwikkeling/deelprojecten/dijken/

