Q&A mentimeter 2e werkplaats
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Antwoorden
1: Ja, alleen is het effect geringer door de invloed van het IJsselmeer en storm op het Zwarte Water.
2: 20 cm gebruiken we als vuistregel omdat we zoeken naar maatregelen die een significant effect hebben. Meer mag zeker, minder ook als de maatregel
relatief eenvoudig (voor lage kosten) uitvoerbaar is.
3: Presentaties van werkplaats 2 en uitwerkingen van de groepsopdracht zijn verstuurd via WeTransfer.
4: Bij een 1/3000 per jaar afvoer betreft het circa 15 miljoen m3. Omdat dit water zich over een groot oppervlak verspreid, is de waterdiepte gemiddeld circa 2030cm.
5: Ja, maatregelen vallen binnen het hele stroomgebied van de Vecht, ook binnen Waterschap Vechtstromen.
6: Nee, niet in het onderzoek. Kan wel een win-win zijn.
7: Het gaat in dit onderzoek om extreme situaties, waarin alles erg nat is. Aanleg van waterberging en overloopgebieden die voorgesteld worden in dit
onderzoek kunnen wel helpen in relatie tot watertekort in minder extreme situaties.
8: Bij een overstroombare kering (met vaste overlaat) loopt er geleidelijk water een gebied in. De gemiddelde waterdiepte is dan 10cm na 84 uur.
9: Dit komt in beeld bij het afwegingskader wat we in september invullen, gebaseerd op de input van de drie werkplaatsen
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10: Op de meest laaggelegen delen is de waterdiepte circa 80cm.
11: De overlaat waarmee gerekend is, ligt op een 1/300 per jaar waterstand.
12: Gebiedspartners die kennis hebben van ruimtelijke ontwikkelingen kunnen dit indienen bij de provincie. De meekoppelkansenkaart is het
basisbestand.
13: Benedenstrooms Dalfsen is een natuurlijk lager gelegen gebied, waardoor de meest logische locatie is aan de noordelijke dijk. Er zijn geen
alternatieven onderzocht op de zuidelijke dijk, deze zijn niet effectief.
14: Veiligheidsnorm blijft hetzelfde. Bij hogere waterstand dan de norm zal de kering vanzelf overlopen. De kering wordt dusdanig aangelegd dat
de overloop veilig kan plaatsvinden (geen erosie door aanbreng verharding).
15: Aanpassing van de norm zal wijziging van de opgave tot gevolg hebben. Alleen bij maatregelen die invloed hebben op de maatgevende
hoogwaterstand wordt ingespeeld op toekomstbestendigheid.
16: De verwachting is niet dat dit een groter effect oplevert. Met de inpassing kan dit interessant zijn.
17: Dijkerlegging is in verhouding tot dijkverbetering zeer kostbaar. Wanneer er alternatieve financiering is, is dit mogelijk.
18: De effecten kunnen niet opgeteld worden, zie de pakketten.
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19: Nee, dit is niet in beeld.
20: Er is gekeken naar rivierverruiming lokaal en over de gehele lengte.
21: Een maatregel heeft in veel gevallen een effect bij een specifiek bereik. Dit heeft te maken met de timing van de inzet.
22: Waarschijnlijk wel, maar dat is mede afhankelijk van de wensen in de gebiedsontwikkelingen.
23: Geen reactie
24: Ja, er is gebruik gemaakt van planvorming door Waterschap Vechtstromen en inliggende gemeenten.
25: Het HWBP stelt eisen aan de duur van het proces, maar nog belangrijker zijn de eisen aan het realiseren van voldoende waterveiligheid voor de
bewoners. Bij goede plannen is altijd een goed gesprek mogelijk, en wellicht leidt dit tot gewijzigde afspraken of planning.
26: Er zijn zeer indicatieve kaarten.
27: Met knijpconstructies, stuwen, langsdammen. Het principe is berging op maaiveld.
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28: Hierbij kan gedacht worden aan stopzetten van gemalen, dichtzetten van duikers en stuwen etc., maar ook niet meer vergunnen van uitbreiden
maalcapaciteit of vergoten duikers.
29: We spelen in op de inzichten van nu. Mochten deze wijzigen, zullen we met de vernieuwde inzichten rekening houden. De scenario’s zijn te
onzeker om op in te spelen.
30: We tellen geen gebieden dubbel. Wel kunnen maatregelen in NL ook een opstuwend effect hebben in Duitsland.
31: Nader onderzoek.
32: Ja, anders was er nooit subsidie gekomen voor dit project
33: Deze maatregelen zijn heel complex. Hoe verder ze ontwikkeld worden, hoe meer stakeholders in beeld komen. Voor deze fase zijn het de
juiste stakeholders.
34: Daar is nu nog niet veel over te zeggen, niet anders dan de vandaag gepresenteerde mogelijke besparing.
35: De veiligheidsopgave is volgens planning van HWBP. Mogelijkheid om acute en lange termijn zaken in de planning te splitsen is genoemd om
watersysteemmaatregelen mogelijk te kunnen maken. Het Breed Bestuurlijk Overleg van project Ruimte voor de Vecht heeft hierover een brief
geschreven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta
36: Dit is de belangrijkste uitdaging van de governance uitwerking

Pagina

5 van 6

37

38
39

41
40
42

43

44
45

Antwoorden
37: Er bestaat een flinke spanning tussen de ruimtevraag en de beschikbare ruimte in het stedelijk gebied.
38: We kijken naar 2030, 2050 en 2100.
39: Ja, voor zover relevant.
40: Klopt, dit is een belangrijk risico en vraagstuk. In hoeverre kunnen we gebruiksbeperkingen regelen.
41: Het effect op de stad Zwolle kunnen we uitdrukken in een lagere MHW. Deze is vergelijkbaar met het ijkpunt Dalfsen.
42: Circa 29 km.
43: Dit nemen we niet mee in de effecten. Wel is er afstemming met Duitsland om dit in beeld te krijgen.
44: Dit is een mogelijk scenario voor het vervolg en nemen we mee in de afronding.
45: Ja, dit wordt meegenomen.
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46: Het zijn grootschalige maatregelen die we alleen kunnen inschatten met de aanwezigen bij de werkplaatsen. Het is een belangrijk punt van
aandacht.
47: Ruimtelijke ontwikkelingen in Zwolle e/o zijn in beeld. Bron van informatie is de interactieve meekoppelkansenkaart van provincie Overijssel.
48: Ambtelijk zijn we zeker bereid om systeemmaatregelen mee te nemen in de HWBP opgave en dit voor te leggen aan het bestuur. Op
bestuurlijk niveau is enige voorzichtigheid, deels door nog ontbreken van informatie (bijvoorbeeld kosten).
49: In een eerder overleg heeft de HWBP-directie aangegeven bijzonder geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van de POV als een belangrijk
onderwerp voor de aanpak in de toekomst.
50: Dat weten we niet, maar lijkt onwaarschijnlijk
51: Dit is onderwerp van bestuurlijke besluitvorming dit najaar

