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Stadsdijken Zwolle

Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs
rivieren, ook dwars door de stad. Waterschap Drents
Overijsselse Delta versterkt 7,5 km van de, soms
onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke
Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het
bedrijventerreinterrein Voorst. En dat is nodig. Er
wordt hard gewerkt om er voor te zorgen dat in 2020
de schop in de grond kan.
Reacties op notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor het project stadsdijken Zwolle wordt een
milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het MER
beschrijft de milieueffecten van de verschillende
kansrijke alternatieven voor een dijkversterking. De
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) was de eerste
stap in de richting van een MER. De afgelopen periode
kwamen er meerdere reacties van bewoners en
bedrijven binnen op de publicatie van de NRD. De
reacties hebben niet geleid tot het wijzigen van de
aanpak, maar ze tonen wel aan dat de betrokkenheid
groot is. De antwoorden op deze reacties kunt u via
onze website (of: via deze link) bekijken.

Toewerken naar voorkeursalternatief dijkversterking
De komende maanden brengt het waterschap, samen
met bewoners, bedrijven en overheden, de voor- en
nadelen van de kansrijke alternatieven voor de
dijkversterking in beeld. Deze voor- en nadelen, de
kosten en ideeën/wensen van bewoners, bedrijven en
andere organisaties worden besproken tussen
provincie, gemeente en waterschap. Als het
voorkeursalternatief klaar is wordt dit voorgelegd aan
het bestuur van WDODelta.
Het kan ook anders: onderzoek naar andere oplossing
Naast de mogelijkheden voor het versterken van de
stadsdijken onderzoeken we ook het aanleggen van
een kering in het Zwarte Water. Met deze optie kan
mogelijk een dijkversterking gedeeltelijk voorkomen
worden. Voor de Zwarte Water Kering zijn
verschillende alternatieven mogelijk. De komende
periode werken we deze alternatieven uit, halen we
wensen en ideeën op bij de betrokken partijen en
onderzoeken we wat het aanleggen van deze kering
kost.

Vervolg en planning
Het onderzoek naar de Zwarte Water Kering zorgt er
voor dat we naast het plan voor de dijkversterking
een apart onderzoeksproject hebben. In het najaar
van 2016 maken we met inbreng van verschillende
belanghebbenden een voorstel voor het
voorkeursalternatief dijkversterking. Tegen die tijd
weten we ook of het onderzoek naar de Zwarte
Water Kering kansrijk is en doorgezet wordt. Als dat
zo is, maakt het bestuur eind 2017/begin 2018 de
keuze voor het uiteindelijke voorkeursalternatief:
een dijkversterking óf een kering in het Zwarte
Water. Als al eerder blijkt dat de Zwarte Water
Kering afvalt, stelt het bestuur begin 2017 een
voorkeursalternatief vast.
Inloopbijeenkomst in november 2016
Na de drukbezochte inloopavond op 7 april jl.
organiseren wij in november een nieuwe
inloopbijeenkomst. Ook op deze avond kunt u meer
te weten komen over de laatste ontwikkelingen en
kunt u uw vragen stellen aan een van onze
medewerkers. Houd voor de exacte datum, tijd en
locatie onze website en andere media in de gaten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Ons klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons
land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken
van de stadsdijken is een onderdeel van het Hoogwater
Beschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma
werken de waterschappen en Rijkswaterstaat
voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen.
Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke
veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig
en leefbaar en beschermen we onze economie. Nu en in
de toekomst.
Nieuwsbrief ontvangen?
Eén keer per jaar verschijnt deze nieuwsbrief op papier
en ontvangt u het thuis per post. De overige
nieuwsbrieven zijn digitaal en kunt u ontvangen per email. U kunt zich aanmelden voor deze (gratis)
nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar
stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hanna de Weerd (omgevingsmanager) 088 233 20 67.
Dit project is ook te vinden op www.wdodelta.nl/hwbp
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