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Foto’s derde werkplaats POV Systeemuitwerking
Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht

Toelichting Twynstra Gudde over het Belgische
Sigma-plan en adaptief programmeren. Het gaat
hierbij om systeemdenken en niet om dijkgericht
denken. Systeemmaatregelen zorgen voor een
langdurig effect waar het proces van
dijkversterkingen zich steeds blijft herhalen.
Vanuit het innovatieve karakter van een POV kijken
naar nieuwe oplossingen kan ook zijn het verbeteren
van kaders zoals de bestaande subsidieregelingen.
Er zijn verschillende strategieën om in 2050 te
voldoen aan de beoogde veiligheid:

Dijkversterking voor het voldoen op korte
termijn

Dijkversterking in combinatie met
maatregelen (korte of middellange termijn)

Systeemmaatregelen met adaptief
programmeren (vinger aan de pols houden en waar
nodig alsnog versterken) met het oog op lange
termijnveiligheid.
Het HWBP biedt de mogelijkheid tot uitwisseling (kosteneffectieve systeemmaatregelen
betalen vanuit bespaarde kosten voor dijkversterking).
Aandachtspunt is het draagvlak bij bestuurders, tijdstraject en inderdaad de bestaande
subsidieregelingen.
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In het kader van de
woningbouwopgave van de
Gemeente Zwolle is Zwolle aan het
kijken naar de mogelijkheid voor een
nieuwe ontwikkeling “Vechtpoort”. Dit
zou kunnen samengaan met de
woningbouwopgave van Dalfsen.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen
in de structuurvisie van de gemeente.
Binnen dit concept is ruimte voor
water voorzien, alsmede thema’s
zoals energietransitie. Een verlegging
van de dijk van de Vecht biedt
kansen voor de
woningbouwontwikkeling en voor de
waterveiligheid. Nu versterken is
misschien een desinvestering.
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Andreas van Rooijen (gemeente Zwolle)

Naast de in de POV beoordeelde
maatregelen zijn er meer kansen:
rond Zwolle spelen diverse
ontwikkelingen die vanuit ruimtelijke
kwaliteit en klimaatadaptatie
meekoppelkansen bieden.
Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke
kwaliteit zijn hier kernbegrippen in.
De gemeente wil gezamenlijk
werken naar een goed voorstel voor
bestuurders eind 2018.
Gebiedsontwikkelingen
aan de zuidkant van
Zwolle, Vechtpoort.
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Toelichting Jan-Arie van Berkum (gemeente Hardenberg)
De gepresenteerde
informatie bevat een
aantal aannames; de
locatie van de
overstroombare laagtes
roept veel vragen op. Zo
zijn vlekken op plaatsen
waar een woonwijk is
gebouwd is moeilijk uit te
leggen. Met dit
uitwerkingsniveau zijn
bestuurders niet goed te
informeren / in staat
keuzes te maken.
Het verbeteren van de
sponswerking is lange
termijnwerk; hier werken waterschappen (en gemeentes) sowieso naar toe. De resultaten van
maatregelen landen in een volgende toetsronde; reken je nu niet rijk!
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Overstroombare kering bij
Dalfsen

Albert Korporaal ter afsluiting:
- Koppel hoog- en laagwaterproblematiek aan elkaar; denk na over een LWBP.
- Is de huidige governance voor hoogwater passend of zou deze beter kunnen?
Kosten en de verdeling daarvan is een terugkerend punt:
- Welke kosten horen bij de pieken, of zijn sommige kosten van systeemmaatregelen ook toe
te wijzen aan droogte-maatregelen?
- Wegen de zekere positieve effecten van systeemmaatregelen sowieso niet op tegen de
sporadisch optredende negatieve effecten van deze maatregelen?
- De kosteneffectiviteit van de maatregelen is benoemd als ‘schade’; het gaat niet zozeer
om schade als meer om nadelige effecten.
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Foto’s van de middag

