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Geacht bestuur,
Op 19 mei 2020 bent u in een besloten Deltabijeenkomst geïnformeerd over de situatie rondom het
HWBP-project Stadsdijken Zwolle. Dit naar aanleiding van onze brief van 4 mei 2020. De essentie van
de problematiek op dit Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) – project is de discussie over de
subsidiabiliteit van de werkzaamheden, omdat de Programmadirectie van het HWBP vragen stelde bij
de doelmatigheid van de werkzaamheden. Hierdoor lopen we als waterschap het risico dat wij niet de
volledige subsidie ontvangen.
In tussentijd, mede na afstemming met uw fractievoorzitters op 26 mei, is onze directie de ruimte
gegeven om samen met de Programmadirectie van het HWBP te proberen tot een oplossing te
komen. Op dat moment was het initiëren van een onafhankelijke Adviescommissie al in beeld.
De Adviescommissie is voortvarend aan de slag gegaan en heeft haar voorlopige bevindingen
gepresenteerd aan de directie. Op dit moment kunnen wij u mededelen dat de ontwikkelingen de
goede kant op gaan, op twee fronten:
 Kijkend naar de toekomst heeft de Adviescommissie aangegeven dat het verantwoord is om de
projectwerkzaamheden voort te zetten. De Programmadirectie HWBP heeft vervolgens op ons
verzoek bevestigd geen problemen te verwachten met de subsidiabiliteit van de werkzaamheden
vanaf eind juli tot het moment van subsidie aanvraag. Daarmee kan het project dus door. Naar
aanleiding daarvan hebben wij op 24 augustus besloten verder te gaan met het project: afronden
ontwerploop 1 (voorlopig ontwerp) en starten met ontwerploop 2 (detail-ontwerp).
 Kijkend naar het verleden geeft de Adviescommissie aan dat veel van de werkzaamheden goed
verklaard kunnen worden, alsook de extra werkzaamheden die verricht moesten worden wegens
aanpassingen aan het ontwerp door nieuwe uitgangspunten. Hiermee is het potentiele financiële
risico aanzienlijk verminderd. De definitieve afhechting hiervan kan pas nadat de commissie haar
rapportage afgerond heeft, waarna de subsidieaanvraag ingediend kan worden. Naar verwachting
kan eind van dit jaar dan een positieve subsidiebeschikking tegemoet gezien worden.
Hoewel zaken dus nog definitief afgehecht moeten worden, en we de precieze financiële omvang nog
niet exact in beeld hebben, zijn dit wel dusdanig positieve ontwikkelingen ten opzichte van de
situatieschets van 19 mei dat het ons goed leek om u hierover te informeren.
Eind van dit jaar, of begin volgend jaar, leggen wij u de kredietaanvraag voor, met de toegezegde
subsidiebijdrage voor de totale planuitwerking.
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