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Geacht bestuur,
Op 26 oktober 2021 jl. is het voorstel “Verkenning Nationaal Groeifonds, Waterfabriek van de
toekomst’, een initiatief van de Rijn Oost waterschappen, behandeld in de vergadering van het
Algemeen Bestuur. Uw bestuur heeft ingestemd met dit voorstel. Wel heeft mevrouw Pater nog
gevraagd of de opstartkosten ook meegefinancierd kunnen worden door het Groeifonds. Toegezegd is
dat hier schriftelijk op geantwoord zal worden.
Wij willen hierbij deze openstaande vraag graag beantwoorden. Met de vijf betrokken waterschappen
is afgesproken dat ieder deelnemend waterschap een bedrag van € 10.000 beschikbaar stelt voor het
opstarten van dit project. Daarnaast is er door de provincies Overijssel en Gelderland beide een
subsidie van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstarten van dit project. De opstartkosten
bestaan o.a. uit het inhuren van een extern adviesbureau, het maken van een filmpje over de
Waterfabriek van de toekomst, en andere kosten. Met de hiervoor genoemde bijdragen en subsidies
kunnen deze kosten gefinancierd worden.
Voor specifieke onderzoeken heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiële middelen
beschikbaar gesteld De kosten van deze onderzoeken behoeven dus niet betaald te worden door de
waterschappen, maar worden betaald door het ministerie.
De opstartkosten van het indienen van dit project bedragen voor WDODelta, gelet op het
vorenstaande, € 10.000. De opstartkosten kunnen niet meegefinancierd worden door het Groeifonds.
Voor de overige opstartkosten zijn subsidies en bijdragen ontvangen.
Wij verwachten dat wij u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer W.J.T. van der Heijden (tel.: 06-52591659).
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