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Partij Vraag Prog Onderwerp Vraag 

CDA 6  Vechtbrug Vraag:  
Een tijdje geleden is aangegeven in de pers dat de vechtbrug niet voldoet aan de gestelde 
eisen van Waterschap. Klopt dit, voldoet de brug op termijn niet. Zo ja, wat betekent dat? 
 
Antwoord: 
In een eerste verkenning door het waterschap, in het kader van het Hoog Water 
Beschermings Programma (HWBP), is geconcludeerd dat de kade en de aanlanding van 
de Vechtbrug niet voldoen. Dit is inderdaad in de pers gedeeld. Hierna heeft een nadere 
toetsing  plaatsgevonden van het HWBP door het waterschap en is de aanlanding van de 
Vechtbrug bij de kade van Dalfsen toch goedgekeurd. Deze aanlanding en kade zijn te 
laag en er zal in de prognoses van het waterschap wel overlast zijn, maar die is zodanig 
beperkt dat die beneden de landelijke normen van het HWBP blijven. En er dus ook geen 
geld vanuit het Rijk beschikbaar is om er iets mee te doen. Maar de brug wordt wel 
meegenomen in toekomstige onderzoeken, omdat het in beeld brengt welke kansen en 
mogelijkheden er zouden kunnen komen in dit gebied bij aanpak van Vecht en brug.   
 
Op dit moment wordt er een verkenning uitgevoerd met als doel om de raad inzicht te 
geven in de haalbaarheid en effecten/ voor- en nadelen van de door de raad geschetste 
varianten voor ontwikkeling van het gebied. 
 
Het bovenliggende doel is: optimaal kansen benutten voor en synergie bereiken tussen de 
opgaven in dit gebied door de samenwerking op te zoeken. Het eindresultaat van de 
verkenning is een onderzoek met uitwerking van de door de raad geformuleerde opties 
voor ontwikkeling van het gebied tussen de noordelijke en zuidelijke Vechtdijken bij het 
centrum van Dalfsen. 
 
Kortom, strikt genomen voldoet de brug volgens de huidige normen van het waterschap. 
Maar, mede naar aanleiding van de motie en de ontwikkelingen rondom het Centrumplan 
Dalfsen, zal de brug wel meegenomen worden in toekomstige onderzoeken. 
 


