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Subsidieverlening planuitwerkingsfase 
Project 15E Stadsdijken Zwolle (P0881)  
Zaaknummer 31163047 

 
Het bestuur van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Postbus 60 
8000 AB Zwolle 
 

 
Geacht bestuur,  
 
In antwoord op uw brief d.d. 27 januari 2021 met kenmerk 20/035821 waarin u 
verzoekt om een financiële bijdrage voor de planuitwerkingsfase van project 15E 
Stadsdijken Zwolle (P0881), is uw aanvraag getoetst en besloten over te gaan tot het 
verlenen van subsidie.  
 
Uw verzoek is beoordeeld op basis van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 
2014. In uw subsidieaanvraag vraagt u om een totale bijdrage voor de 
planuitwerkingsfase van het project van € 21.837.875 inclusief btw. Uw 
subsidieaanvraag laat een zeer geringe afwijking zien ten opzichte van het advies van 
De Bont. In de aanvraag is een subsidiebedrag van € 21.837.874,50 gevraagd en is € 
51.234,50 lager. Dit wordt deels verklaard door een extra bijdrage van gemeente 
Zwolle ad € 35.695,-. Het resterende deel van € 15.539,50 houdt verband met de 
wijze waarop de kostenopstelling opgebouwd wordt. Afgesproken is om de 
cijferopstelling van De Bont aan te houden voor de beschikking. Dit betekent dat de 
te verlenen subsidie neerkomt op: € 21.889.109 minus € 35.695, is € 21.853.414 
incl. btw. De subsidie wordt verleend voor 7.641 meter dijkverbetering, inclusief 9 
afgekeurde kunstwerken. De financiële bijdrage is bepaald op basis van het Plan van 
aanpak 1804499-00152, versie 4.0 d.d. 16 november 2020.  
 
De planuitwerkingsfase moet leiden tot een ongehinderde start van de realisatie, 
voorzien van een goedgekeurd Projectplan Waterwet en een uitvoeringsontwerp, 
overeenkomstig uw plan van aanpak en de aandachtspunten in de brief bij deze 
beschikking. Voor de voorwaarden waaronder deze financiële bijdrage wordt 
verleend, verwijs ik u kortheidshalve naar de Regeling subsidies 
hoogwaterbescherming 2014.  
 
De subsidiabele kosten zijn als volgt opgebouwd: 
Engineeringskosten €  23.658.245 

bouwkosten    €  - 

vastgoedkosten €  - 

Risicoreservering  €  2.199.115 

Subtotaal € 25.857.360 
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Korting advies De Bont € 1.158.350 

Bedrag na advies De Bont €  24.699.010 

Totaal subsidiabele kosten €  24.699.010 

Eigen bijdrage incl. nadere 
afspraken WDOD en PD 
(conform advies memo) 

€  2.809.901 

Bijdrage gemeente Zwolle € 35.695 

Subsidiebedrag  €  21.853.414 

 
 
U heeft in uw brief met kenmerk 20/035821 d.d. 27 januari 2021 aangegeven 
gebruik te willen maken van de voorschotregeling. Naar aanleiding van deze 
beschikking kunt u een factuur voor een voorschot ter grootte van € 21.853.414, 
onder verwijzing naar zaaknummer 31163047 en bestelnummer 4500307995, 
indienen bij de programmadirectie Hoogwaterbescherming. De factuur kan als PDF 
per mail verstuurd worden naar efacturen@rws.nl.  
 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 
namens deze,  
 
 
 
Ir. T.R. Roozendaal 
Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud 
 
Deze beschikking is door Rijkswaterstaat voorzien van een digitale ondertekening met 
gekwalificeerd certificaat. In de wetgeving is geregeld dat een elektronische handtekening met 
gekwalificeerd certificaat, bij wet gelijkgesteld is aan een handgeschreven handtekening. Als u 
in het document linksboven op het ‘handtekeningvenster’ klikt, kunt u de handtekening op 
betrouwbaarheid verifiëren. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien. 
Daarvoor heeft u minimaal Adobe Reader XI nodig.  
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Bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes 
weken na de dag waarop het bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, t.a.v. het secretariaat Programmadirectie HWBP, Griffioenlaan 2, Postbus 
2232, 3500 GE Utrecht. 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum 

en nummer of kenmerk); 
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. 
Tijdens de Coronaperiode vragen wij u om uw ondertekende bezwaarschrift ook per 
e-mail te sturen naar secretariaat@hoogwaterbescherming.nl. 
 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de uitvoering van de beschikking niet. U 
kunt – gelijktijdig met of na de indiening van het bezwaarschrift - een verzoek doen 
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden 
gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank van de provincie waar u 
gevestigd bent. Voor het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht 
geheven. Omtrent de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u 
dit dient te betalen krijgt u na de indiening van het verzoek bericht van de griffie.  
 
 
Factuurinformatie 
 
U kunt uw factuur als PDF mailen naar efacturen@rws.nl. 
 
of sturen naar: 
Rijkswaterstaat  
t.a.v. de crediteurenadministratie 
Postbus 8185  
3503 RD UTRECHT  
 
Altijd onder vermelding van: 
a. het zaaknummer;  
b. het bestelnummer; 
c. de projectnaam; 
d. het bedrag dat betaald dient te worden. 
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