
VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP
Verkenning Nationaal Groeifonds, Waterfabriek 
van de Toekomst 

Reg. Nr. Z/21/041004-177950

Afdeling Strategie en Beleid

Portefeuillehouder M.F. Wichard Opstelle
r

Heijden, Wimjan van der

Datum DB - vergadering 28 september 2021 wimjanvanderheijden@wdodelta.n
l

Datum AB - vergadering 26 oktober 2021 +31652591659

VOORSTEL

Het AB besluit:
1. deel te nemen aan het initiatief “Groeiplan Watertechnologie”; een samenwerkingsverband van de 

Rijn Oost waterschappen, partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen teneinde projecten 
voor te dragen voor subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds;

2. in dat kader gedurende de periode 2022 tot en met 2031 met de onder 1. genoemde partners 
samen te werken in het consortium Watertechnologie Nationaal Groeifonds;

3. het DB op te dragen de hiervoor noodzakelijke voorbereidingen te treffen, in het bijzonder de 
uitwerking van de governance, en het AB periodiek over de ontwikkelingen te informeren c.q. 
te consulteren; 

4. in te stemmen met het ondertekenen van de bijgevoegde Cofinancieringsverklaring en Letter 
of Intent.

SAMENVATTING

Met het Nationaal Groeifonds wil het Rijk de economische groei en de toekomstige welvaart 
vergroten. Voor de periode 2021-2026 is vanuit dit fonds € 20 miljard beschikbaar voor projecten op 
het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, innovatie en infrastructuur. 

Op initiatief van de Rijn Oost waterschappen, de provincies Gelderland en Overijssel, OOST-NL, 
partners uit het bedrijfsleven, Vitens en kennisinstellingen is het groeiplan “Waterfabriek van de 
Toekomst” als pre-aanvraag ingediend voor een investeringsbijdrage uit het Nationaal Groeifonds. 
Uit de pre-selectie in juli bleek dat het Ministerie van I&W een groeiplan rond watertechnologie 
nader wil uitwerken en doorgeleiden naar de beoordelingscommissie wanneer het groeiplan 
Waterfabriek van de Toekomst samengevoegd wordt met een ander initiatief: “De Blauwe Motor” 
van Topconsortium Kennis en Innovatie. Dat heeft geresulteerd tot één sterk plan: Groeiplan 
Watertechnologie. De initiatieven uit ons oorspronkelijke voorstel zijn hierin nagenoeg volledig 
ondergebracht. 

Het ministerie van I&W zal de aanvraag voor het Groeifonds indienen. De uiterste indieningsdatum 
is bepaald op 31 oktober a.s. De deelname aan de aanvraag Watertechnologie Nationaal 
Groeifonds levert een bijdrage aan meerdere doelen van onze doelenboom van ons 
Waterbeheerprogramma 2022 – 2027. Op deze wijze willen wij mede invullingen aan uw oproep 
voor onze projecten zoveel als mogelijk externe financieringsmogelijkheden aan te boren.
De cofinancieringsverklaring wordt gevraagd voor de projecten die WDODelta tot en met 2024 van 
plan is te gaan uitvoeren en die tevens in de begroting van het waterschap staan. Met de Letter of 
Intent wordt die intentie aangegeven voor de periode daarna van 2025 t/m 2032.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Een (eventuele) toekenning van een bijdrage uit het Nationale Groeifonds biedt de waterschappen  
kansen om vanuit de uitvoering van de primaire taken, de economische groei in Landsdeel Oost een 
extra toekomstbestendige blauwe impuls te geven met vernieuwende en duurzame watertechnologie 
projecten. Deelname aan het Nationaal Groeifonds versterkt bovendien de zichtbaarheid en imago 
van de waterschappen als moderne en maatschappelijk geëngageerde overheid. 

KADER

Eind mei is op initiatief van de Rijn Oost waterschappen samen met Provincies Gelderland en 
Overijssel, OOST-NL, partners uit het bedrijfsleven, Vitens en kennisinstellingen, het groeiplan 
Waterfabriek van de Toekomst als pre-aanvraag ingediend (pijler infrastructuur bij het ministerie I&W) 
voor een investeringsbijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Er zijn 244 groeiplannen ingediend. Op de 
website van het nationaal groeifonds (www.nationaalgroeifonds.nl) zijn alle projecten terug te vinden. 
Uit de pre-selectie in juli bleek dat het Ministerie van I&W een groeiplan rond watertechnologie nader 
wil uitwerken en doorgeleiden naar de beoordelingscommissie. Het Ministerie van I&W heeft echter 
als voorwaarde gesteld dat het groeiplan Waterfabriek van de Toekomst moet worden samengevoegd 
met de aanvraag De Blauwe Motor (nummer 33 in het overzicht) van Topconsortium Kennis en 
Innovatie (TKI, Wetsus en KWR.)

Uit gesprekken met hierboven genoemde partijen bleek dat beide plannen te combineren zijn tot één 
sterk plan, waarbij de bedoeling en aanpak van beide plannen behouden blijft. Na afstemming met de 
portefeuillehouders waterketen Rijn Oost op 1 september jongstleden is groeiplan Watertechnologie 
opgesteld. 

Het groeiplan Watertechnologie bestaat uit vier programmalijnen (zie figuur 1). De initiatieven van ons 
waterschap worden ondergebracht in programma drie (implementatie). Het gaat hier om investeringen 
in watertechnologie gerelateerde infrastructuur projecten in Oost Nederland. Een aantal pilot projecten 
kunnen in programma twee worden ondergebracht. Naast de vier programmalijnen is er een drietal 
werkpakketten geformuleerd die van grote relevantie zijn voor alle programmalijnen en mede gevoed 
gaan worden vanuit de 4 programma's.

Figuur 1 Opzet groeiplan Watertechnologie

Onze deelname aan de aanvraag Watertechnologie Nationaal Groeifonds levert een bijdrage aan 
meerdere doelen uit de doelenboom van ons (concept) Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 (WBP).  
Over  uitvoering van de projecten na 2025 zullen in een latere fase besluiten worden  genomen. De 
deelname aan de aanvraag Watertechnologie past heel goed binnen de door U vastgestelde 
watervisie en is een mooie uitwerking van de doelstelling van het AB om meer subsidies te gaan 
verwerven. 

http://www.nationaalgroeifonds.nl/
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ARGUMENTEN

De waterkwaliteit in Oost Nederland staat onder druk.

De chemische kwaliteit van het oppervlaktewater staat onder druk, door de aanwezigheid van 
nutriënten, microverontreinigingen, gifstoffen, zware metalen en medicijnresten. Door 
klimaatverandering wordt dit vraagstuk alleen maar groter. In droge periode nemen door geringe 
verdunning de concentraties toe. Met heftige regen gaan overstorten vaker in werking. Een van de 
belangrijke bronnen van deze verontreinigingen zijn de zuiveringsassets. De waterschappen 
investeren de aankomende jaren daarom fors om de waterkwaliteit te verbeteren. Een bijdrage uit het 
Nationale Groeifonds geeft een versnelling en een impuls aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

De projecten a t/tm d zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2025.
Uit de voorwaarden voor financiering uit het Nationaal Groeifonds blijkt dat investeringen voor de 
eerste drie jaar ‘hard’ moeten zijn. De projecten genoemd onder de punt a t/m d zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting 2021-2025 en hiermee is financiering bestuurlijk gegarandeerd. De 
financieringsverklaring is een voorwaarde voor een bijdrage uit het Nationale Groeifonds.

Deelname levert ons kansen op extra externe financiering op. 
Wij hebben vanuit WDODelta de volgende projecten aangedragen:

a. rwzi Echten, productie groen gas, aquathermie,en CO2 afvang;
b. rwzi Hessenpoort, onderzoek, productie en verbruik van waterstof en zuurstof;
c. rwzi Dalfsen; terugwinnen cellulose (circulaire economie);
d. rwzi Echten, effluentkwaliteit verhogen door aanvullende zuiveringsstap, zodat er voldoende 

ruimte komt voor extra economische ontwikkeling in de omgeving en voor een verdere 
verbetering van het ontvangende oppervlaktewater; 

e. diverse rwzi’s; effluentkwaliteit verhogen door aanvullende zuiveringsstap (vergaande fosfaat 
verwijdering en verwijdering medicijnresten en microverontreinigingen (zie ook onder d.);

f. rwzi Kampen, Zwolle en Deventer zuiveren met nieuwe meet en regelsystemen om de 
vorming van lachgas te verminderen.

Onderzocht is of een aanvullende zuiveringsstap bij een van de rwzi’s meegenomen kan worden in 
het Groeiplan Watertechnologie waterfabriek van de toekomst. Naar voren komt dat er na 2025 
waarschijnlijk geïnvesteerd zal moeten worden op een aanvullende zuiveringsstap om aan de KRW 
voorwaarden te blijven voldoen. De projecten die onder e. en f. zijn aangegeven worden na 2025 
opgepakt. Deze projecten kunnen nu meegenomen worden bij het Nationaal Groeifonds. Uw bestuur 
moet de intentie uitspreken om deze projecten uit te voeren. Het betreft hier een intentie waarbij 
toekomstige wijzingen altijd meegenomen mogen worden. Het waterschap neemt hiermee nog geen 
definitieve besluiten over deze projecten. In de komende periode zullen voornoemde projecten nog 
separaat aan uw bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. Het is wel van belang dat uw bestuur 
de intentie uitspreekt om deze projecten uit te voeren, zodat ook na 2025 subsidie en bijdragen 
verworven kunnen worden voor deze projecten. 

Het portefeuillehoudersoverleg waterketen Rijn Oost:
In het portefeuilleoverleg waterketen Rijn Oost van 1 september 2021 is het groeiplan 
watertechnologie uitgebreid besproken. De bestuurders kunnen voor een groot deel instemmen met 
de opgestelde plannen. Het  portefeuilleoverleg fungeert als bestuurlijk afstemmingsplatform tussen 
de deelnemende waterschappen. Wel zijn de bestuurders van mening dat de governance structuur 
van de waterfabriek een belangrijk item is. Daarnaast is de laatste stand van zaken rondom de 
waterfabriek in het Oostelijk dijkgravenoverleg van 20 september gepresenteerd en toegelicht. Ook 
heeft er op 20 september een extra overleg van de portefeuillehouders Waterketen plaatsgevonden. In 
de bijgevoegde memo is worden de zaken die hier besproken zijn nader toegelicht.

Een vorm van     governance     is noodzakelijk voor een langjarige samenwerking     en om geldstromen   
rechtmatige te kunnen     verdelen:   
Bij het groeiplan zijn een groot aantal partners betrokken, met allen een eigen rol en functie. Naast 
de Rijn Oost waterschappen zijn, de provincies Overijssel en Gelderland, kennisinstellingen, 
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zoals Wetsus en de drinkwatermaatschappijen Vitens en WMD en diverse (regionale) bedrijven 
betrokken. Bij toekenning van een financiering wordt de aankomende 10 jaar intensief samengewerkt 
in R&D onderzoeken, pilotprojecten en uitvoeringsprojecten een gedragen en rechtmatige governance 
is derhalve noodzakelijk. Uit verkennend overleg met de waterschapdirecteuren - naar 
privaatrechtelijke rechtsvorm- blijkt vooralsnog dat een coöperatieve vereniging kansrijk is. Dit is 
bevestigd door een externe deskundige. Geadviseerd wordt om een coöperatieve vereniging nader te 
verkennen. Een coöperatieve vereniging is een eenvoudig model, sluit aan bij de 
samenwerkingsgedachte, de individuele zeggenschap van de waterschappen blijft geborgd en is 
flexibel als het over toe- en uittreding gaat. De governance structuur wordt in het najaar nader 
uitgewerkt, zodat deze bij een positieve beslissing op de Groeifondsaanvraag ingevoerd kan worden. 
Het bestuur wil deze governance structuur samen met de betrokken partners verder uitwerken. In 
verband hiermee wordt aan het algemeen bestuur gevraagd om hiervoor mandaat te verlenen aan het 
Dagelijks Bestuur.

Het groeiplan watertechnologie heeft alleen kans van slagen in samenwerking
Bij het groeiplan is een groot aantal partners betrokken, met allen een eigen rol en functie. Naast de 
Rijn Oost waterschappen zijn de provincies Overijssel en Gelderland, de drinkwatermaatschappijen 
Vitens en WMD, kennisinstellingen, zoals Wetsus en diverse bedrijven berokken. Bij toekenning van 
een financiering wordt de aankomende 10 jaar intensief samengewerkt in R&D onderzoeken, 
pilotprojecten en uitvoeringsprojecten. Vooraf afspraken maken over de samenwerking in dit 
consortium is van belang voor het welslagen van de uitvoering. Het governance model hiervoor zal in 
de komende periode worden uitgewerkt, zoals hiervoor aangegeven. 

Beslissing op toekenning van financiering uit het Nationaal Groeifonds is begin 2022
Uiterlijk 31 oktober a.s. moet de aanvraag voor het Nationaal Groeifonds ingediend worden door het 
ministerie van I&W. Voorafgaand hieraan moet het Groeiplan Watertechnologie de stukken ingediend 
hebben bij het ministerie van I&W. Het ministerie wil de stukken tijdig hebben, zodat zij dit nog met de 
minister kunnen bespreken. Na 31 oktober zullen de aanvragen ter bespreking bij de commissie 
Dijsselbloem liggen. Deze commissie beslist welke projecten doorgaan en welke projecten afvallen. 
De verwachting is dat men in het voorjaar van 2022 een beslissing zal nemen. 

Bijdrage aan onze doelen

De opgevoerde projecten creëren kansen om de doelen van het waterschap verder te realiseren. Het 
gaat met name om de doelen:

 Wij zorgen voor een goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de 
functie van het oppervlaktewater. Met name projecten d en e;

 Wij zorgen voor schoon effluent voor een bijdrage aan de volksgezondheid en hergebruik van 
water. Met name projecten d en e;

 Wij dragen bij aan een duurzame toekomst. Met name projecten a, b, c en f;
 Wij versterken de verbinding met de samenleving. Dit geldt voor alle projecten. Dit komt 

voornamelijk door de opzet van het groeiplan omdat we door het programma heen aan de 3 
werkpakket blijven werken, zie figuur 1. 

FINANCIËN

WDODelta zal een 6 tal projecten inbrengen in het nationaal groeifonds De totale omvang in het 
groeifonds in de periode 2022-2031 omvat een investeringsvolume van bijna € 79,8 miljoen. Het gaat 
hierbij om de volgende investeringen:

a. rwzi Echten, productie groen gas, aquathermie en CO2 afvang, investeringskosten € 38 mln. 
Hiervan is naar verwachting € 7,5 mln niet subsidiabel (o.a. opbrengsten Gas en HBE’s), 
zodat een bedrag van € 30,5 mln ingebracht kan worden in het groeifonds, waarvan € 
14.335.000 gesubsidieerd zou kunnen worden;

b. rwzi Hessenpoort, onderzoek, productie en verbruik van waterstof en zuurstof. In de begroting 
en MJR is een bedrag van 2,1 miljoen euro. Het nationaal Groeifonds zou daar bovenop een 
subsidie van € 2.538.000 beschikbaar kunnen stellen;
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c. rwzi Dalfsen; terugwinnen cellulose (circulaire economie); De investeringskosten worden 
geraamd op € 1,3 mln. Dit bedrag is volledig opgenomen in de begroting van WDODelta;

d. rwzi Echten, effluentkwaliteit verhogen door aanvullende zuiveringsstap, zodat er voldoende 
ruimte komt voor extra economische ontwikkeling in de omgeving en voor een verdere 
verbetering van het ontvangende oppervlaktewater. Uit een eerste voorzichtige raming blijkt 
dat de investeringskosten geraamd worden op 9,1 miljoen euro, waarvan € 4.277.000 
gesubsidieerd zou kunnen worden. In de begroting van WDODelta is een bedrag € 2,5 mln 
opgenomen voor dergelijke projecten;

e. diverse rwzi’s; effluentkwaliteit verhogen door aanvullende zuiveringsstap (vergaande fosfaat 
verwijdering en verwijdering medicijnresten en microverontreinigingen (zie ook onder d.). De 
aanvullende zuiveringsstappen zijn voorzien bij de rwzi’s Beilen, Smilde, Meppel, Dieverbrug, 
Heino en Raalte. Deze projecten zijn niet opgenomen in de begroting WDODelta en zullen pas 
na 2025 opgepakt gaan worden. Uit een eerste voorzichtige raming worden de 
investeringskosten geraamd op € 33,9 mln, waarvan € 15.975.300 gesubsidieerd zou kunnen 
worden;

f. rwzi’s Echten, Zwolle en Deventer zuiveren met nieuwe meet en regelsystemen om de 
vorming van lachgas te verminderen; Ook dit project is nog niet opgenomen in de begroting 
WDODelta. Uit een eerste voorzichtige raming blijkt dat de investeringskosten € 1.307.000 
bedragen, waarvan € 614.290 gesubsidieerd zou kunnen worden. 

Hiermee wordt het subsidiabele deel van de investeringskosten op € 80,3 mln geraamd voor de 
komende 10 jaren, waarop 47% subsidie wordt aangevraagd uit het Nationale Groeifonds. In de 
begroting 2021 en de meerjarenverkenning zijn reeds middelen voor de genoemde projecten in de 
periode 2022-2024 vastgelegd tot een hoogte van  € 45,2 mln. Voor de periode na 2024 zijn 
investeringen nog maar zeer beperkt vastgelegd. De kern is dat ook in die periode gedeeltelijk een 
extra investering wordt voorgesteld die door subsidiering leidt tot minder meerkosten. De voorgestelde 
investeringen in de Meerjarenverkenning 2021-2031 zijn voor de jaren na 2025 indicatief. De 
verkregen subsidie kan worden ingezet op eventuele extra kosten door stringentere wetgeving. 
Doordat het waterschap subsidie verkrijgt kan een mogelijke tariefstijging gematigd worden.

Bij de indiening voor het Nationaal groeifonds wordt een cofinancieringsverklaring gevraagd voor de 
projecten die WDODelta tot en met 2024 van plan is te gaan uitvoeren en die tevens in de begroting 
staan van het Waterschap. Het gaat om de RWZI Echten (€ 15,25 mln), RWZI Hessenpoort (€ 2,1 
mln), Dalfsen Cellulose (€ 0,7 mln) en Aanvullende zuiveringstrap Echten (€ 5 mln).

Voor de overige projecten (vermindering lachgas en aanvullende zuiveringstrappen) kan geen 
cofinancieringsverklaring worden afgegeven, omdat deze nog niet opgenomen zij  in de begroting en 
de uitvoering hiervan pas voorzien is na 2025. Wel verwacht men bij het nationaal groeifonds dat er 
een intentieverklaring wordt aangegeven. Hierbij verklaart het bestuur dat men de intentie heeft deze 
projecten uit te voeren.

Op de korte termijn zijn er geen financiële consequenties voor het waterschap. Eventuele financiële 
consequenties zullen separaat aan uw bestuur worden voorgelegd. Ook de verdere uitwerkingen van 
de projecten vermindering Lachgas en aanvullende zuiveringstrappen zullen separaat aan u 
voorgelegd worden. 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Er zijn op dit moment geen juridische gevolgen. Voor de organisatie betekent de deelname aan de 
verdere verkenning van het Nationaal Groeifonds dat er extra ambtelijke inzet nodig is voor de 
hiervoor genoemde projecten, zodat deze projecten volledig meegenomen worden in het Nationaal 
Groeifonds. 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
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Aanvraag voor bijdrage Nationaal Groeifonds kan afgewezen worden. In nauw overleg met de andere 
waterschappen zal dan bekeken worden hoe we verder gaan. 

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

De ministers van EZK (over innovaties) en I&W (over infrastructuur) nemen eind oktober een besluit 
welke plannen worden doorgeleid naar de volgende fase van het Groeifonds. Vanuit het ministerie van 
I&W is dringend geadviseerd de minister goed te informeren over het voorstel Groeiplan 
Watertechnologie, door het toesturen van een digitale presentatie (in de vorm van een filmpje).

COMMUNICATIE 

Vanuit het consortium wordt een gezamenlijke communicatieboodschap opgesteld en uitgedragen. 

Kernboodschap

Het Kabinet Rutte III heeft in 2020 het Nationaal Groeifonds geïntroduceerd. Een fonds waarmee het 
Rijk samen met initiatiefnemers investeert in projecten, die zorgen voor economische groei op langere 
termijn. De vijf Rijn Oost waterschappen hebben samen met partners een investeringsaanvraag 
ingediend, met de titel Groeiplan Watertechnologie. Centraal staan investeringen in 
rioolwaterzuiveringen om versnelling te geven aan de verbetering van de waterkwaliteit, circulaire 
economie en SMART technologie en ICT. Vanwege de blik op de toekomst zijn de investeringen 
gebaseerd op innovatieve technieken en maatregelen in de zuiveringsassets als extra op reeds 
geprogrammeerde investeringen van de vijf waterschappen.

UITVOERING

Het ministerie van I&W dient uiterlijk 31 oktober 2021 het definitieve propositievoorstel in de bij de 
Beoordelingscommissie onder voorzitterschap van de heer J. Dijsselbloem. In het voorjaar 2022 
maakt de beoordelingscommissie bekend of het voorstel groeifonds watertechnologie mede 
gefinancierd wordt uit het Nationale Groeifonds. Bij een positief besluit zal bestuurlijke besluitvorming 
plaatsvinden over formele samenwerkingsovereenkomst(en).

BIJLAGEN

1. Cofinancieringsverklaring
2. Letter of Intent 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

igner1/         /signer2/                                               

de secretaris, de dijkgraaf,

ir. E. de Kruijk D.S. Schoonman


