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Zoals bij u bekend ligt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) binnen ons waterschap goed
op koers. Samen met onze bestuurlijke- en omgevingspartners zetten we in de projecten flinke
stappen vooruit richting de realisatie om zo tijdig aan de veiligheidsnormen die de waterwet stelt te
kunnen voldoen. Het Programmabureau HWBP heeft hierbij een regisserende, faciliterende en
toetsende rol. Namens de alliantie tussen Rijk en Waterschappen ziet het programmabureau toe op
een sobere, doelmatige en beheerste aanwending van de beschikbare middelen om gezamenlijk de
programmadoelstellingen te realiseren.
De financieringsregeling waarin de bekostiging middels 90% projectsubsidie wordt geregeld kent een
strikte fasering. Deze fasering is afkomstig vanuit Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT) en kent de fasen verkenning, planuitwerking en realisatie. De door het
programmabureau gestimuleerde innovatieve samenwerkingsvormen met marktpartijen passen nog
niet goed in dit format. In de praktijk wordt dit op praktische wijze opgelost door een deel van de
kosten, in afwachting van de subsidiebeschikking, door het waterschap zelf voor te laten financieren.
Zo heeft u op 15-5-2018 en op12-9-2020 bij elkaar € 20,2miljoen aan voorbereidingskrediet
beschikbaar gesteld voor het project Stadsdijken Zwolle.
In de AB-vergadering van 12-9-2019 heeft de portefeuillehouder de context van het aangevraagde
krediet toegelicht en aangeven dat hierover met de programmadirectie afspraken zijn gemaakt. Het
leek ons geëigend u te informeren dat er momenteel over de interpretatie van deze afspraken een op
onderdelen verschillend beeld tussen de directie van het waterschap en de programmadirectie HWBP
is ontstaan. Voor deze zaak heeft onze directie zich onder meer laten adviseren door het door ons
ingestelde expertteam. Beide directies zijn in overleg over een oplossing, maar de mogelijkheid dat dit
voor het waterschap een risico op projectniveau met zich meebrengt is niet uitgesloten. Om die reden
informeren wij u op dit moment over deze situatie teneinde te voorkomen dat u op een te laat moment
op de hoogte bent gesteld van de discussie die gaande is.
Om de waterschapsbelangen in de nu lopende onderhandelingen niet te schaden kunnen wij u
op dit moment niet gedetailleerder van informatie voorzien. Dit heeft ons doen besluiten om een
besloten bijeenkomst te organiseren op 19 mei a.s. We zullen u dan van de aanvullende details op de
hoogte brengen en uw vragen beantwoorden
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