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Geacht bestuur,
In antwoord op uw brief d.d. 31 mei 2021 met kenmerk Z/20/037033-151381 waarin
u verzoekt om een financiële bijdrage voor het innovatieproject 33X Dijken en
natuur- een symbiose (P1483), 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 innovatie van
€ 1.242.807 inclusief btw.
Besloten is om Waterschap Drents Overijsselse Delta een subsidie te verlenen van
€ 1.242.807 inclusief btw. De subsidie wordt verleend voor de genoemde producten
en doelen in het door u ingediende plan van aanpak. De financiële bijdrage is bepaald
op basis van het Plan van aanpak Dijken en natuur, een symbiose, v2.0 d.d. 31 mei
2021. De subsidie betreft het totaalbedrag voor fase 1 en fase 2. Van dit bedrag is
€ 409.567 beschikbaar voor fase 1 en € 833.240 voor fase 2.
In de aanbiedingsbrief bij deze beschikking zijn de aandachtspunten en
randvoorwaarden opgenomen: een randvoorwaardelijk go/nogomoment vóór fase 2,
intensieve samenwerking in fase 1 tussen projectteam en BGT en aandacht voor
bemensing van het projectteam en omgeving.
Voorwaarden
Voor de voorwaarden waaronder deze financiële bijdrage wordt verleend, verwijs ik u
naar de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014.
Conform de huidige regeling is er de eis vanuit artikel 21 van de Regeling dat er
jaarlijks voor 1 juli een verantwoording wordt ingediend bij het HWBP. Voor uw
project geldt dat uiterlijk voor 1 september 2022 een verantwoording over de
gemaakte kosten tot het stop en go moment voor fase 2 wordt ingediend bij het
HWBP.
De totale subsidiabele kosten voor dit innovatieproject bedragen € 1.242.807
inclusief btw. Voor innovaties (als beschreven in artikel 15 van de Regeling) is sprake
van een bijdrage van 100% vanuit het HWBP, waardoor het HWBP de risicodragende
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking van de waterschappen en het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
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partij is.
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De subsidiabele kosten zijn als volgt opgebouwd:
Engineeringskosten

€

1.125.881

Risicoreservering

€

116.926

Totaal subsidiabele kosten

€

1.242.807
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De innovatie moet leiden tot het oplossen van knelpunten en benutten van
meerwaarde van natuurgebieden en natuurlijke oplossingen binnen HWBP projecten.
Om dit doel te bereiken zijn drie subdoelen geformuleerd:
Het identificeren en oplossen van knelpunten en kansen bij het betrekken van
Natura2000-gebieden bij HWBP-projecten.
De belangrijkste stakeholders samen brengen en aan de hand van HWBP
projecten komen tot proactieve aanpak ten aanzien van Natura2000-gebieden en
natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid.
Het verbinden van HWBP-projecten met bestaande en lopende
kennisontwikkeling.
De verwachting is dat dit innovatieproject daarmee bijdraagt aan:
Kostenbesparing voor individuele projecten en het HWBP-programma.
Soepeler verloop van dijkversterkingsprojecten door het wegnemen of
verminderen van drempels die er liggen ten aanzien van werken in Natura2000gebieden en natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid.
De ambities die alliantiepartners van het HWBP zich hebben gesteld ten aanzien
van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid (o.a. Green Deal Duurzaam GWW 2.0
en het Klimaatakkoord).
Om dit doel te bereiken zal het project Dijken en Natuur in de eerste fase (tot zomer
2022) een rapport opleveren dat de kansen en belemmeringen in beeld gaan
brengen. Dit doet het team door:
1) Het inrichten van een community of practice
2) Het inventariseren van beschikbare en nog ontbrekende kennis
3) Het inrichten en uitvoeren van project support
4) Het maken van een plan van aanpak voor fase 2
Fase 2 (zomer 2022 tot eind 2024) richt zich op het wegnemen van de
belemmeringen en pakken van kansen op het gebied van dijken en natuur.
Wij besluiten u een voorschot te verlenen voor het volledige gesubsidieerde bedrag.
Voor het uitbetalen hanteren we het volgende kasritme:
2021
300.000

2022
222.807

2023
360.000

2024
360.000

Totaal
1.242.807

Het kasritme kan wijzigen als de jaarlijkse verantwoording hier aanleiding toe geeft.
U heeft voor het jaar 2021 een voorschot aangevraagd voor een bedrag van
€ 409.567. In de begroting is voor het innovatieproject € 300.000 opgenomen. Naar
aanleiding van deze beschikking kunt u een factuur voor een voorschot ter grootte
van € 300.000, onder verwijzing naar zaaknummer 31166765 en bestelnummer
4500311476, indienen bij de programmadirectie Hoogwaterbescherming. De factuur
kan als PDF per mail verstuurd worden naar efacturen@rws.nl.
Indien later in het jaar blijkt dat er in 2021 kasruimte beschikbaar is (bijvoorbeeld als
gevolg van onderuitputting of omdat er een verzoek vanuit DGWB/RWS komt voor
extra uitputting), dan kan alsnog worden overgegaan tot versneld uitbetalen van het
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restantsubsidiebedrag van € 109.567. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u
daarvan op de hoogte stellen. Indien u dit jaar geen bericht van ons ontvangt dan
kunt u het restant in 2022 factureren, onder voorbehoud dat de begroting 2022
wordt goedgekeurd.
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DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,

Dhr. E. Wagener
Programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma

Pagina 3 van 4

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;
a. de dagtekening;
b. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum
en nummer of kenmerk);
c. 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
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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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