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onderwerp  Deelname aan groeiplan Watertechnologie/stand van zaken Nationaal Groeifonds 

In de afgelopen periode bent u regelmatig door ons geïnformeerd over de deelname aan het 
Groeiplan Watertechnologie in het Nationaal Groeifonds. Van 2021-2026 is in het Nationaal 
Groeifonds € 20 miljard beschikbaar voor projecten op het gebied van kennisontwikkeling, 
onderzoek en ontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Het doel van het Groeifonds is om met de 
projecten de economische groei en de toekomstige welvaart van Nederland te vergroten.  
 
Bij de brief 17 mei 2022 bent u geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom het Nationaal 
Groeifonds. De commissie Dijsselbloem heeft op 14 april 2022 het kabinet geadviseerd om voor het 
Groeiplan Watertechnologie (dat is onze aanvraag) een reservering van 135 miljoen euro 
beschikbaar te stellen uit het Nationaal Groeifonds. De reservering komt neer op een derde van de 
totale aanvraag van 400 miljoen euro die is gedaan. Concreet betekent dit dat het voorstel moet 
worden aangepast en opnieuw beoordeeld zal worden alvorens subsidie wordt toegezegd. 
 
Bij onze brief van 17 mei 2022 hebben wij aangegeven dat wij u over het vervolg van de alternatieve 
aanvraag voor het Nationaal Groeifonds, indien nodig, actief blijven informeren.  
In verband hiermee informeren wij u hierbij over de laatste stand van zaken rondom het Nationaal 
Groeifonds.   
 
Gevolgen voor WDODelta: 
Er moet een nieuwe aanvraag ingediend moet worden bij het Nationaal Groeifonds. Voor WDODelta 
betekent dit dat wij geen bijdrage kunnen verwachten voor het “RWZI project Echten” en voor het 
“waterstofproject RWZI Hessenpoort Zwolle”. Voor het “RWZI project Echten” komt dit doordat de 
aanbesteding in Q4 van 2022 zal plaatsvinden, dit is ruim voordat een nieuwe aanvraag wordt 
beoordeeld door het Nationaal Groeifonds (medio 2023). Voor het “waterstofproject RWZI 
Hessenpoort Zwolle” is inmiddels een EFRO/REACT subsidie ontvangen, hiermee kan dit project 
uitgevoerd worden.   
 
Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat er per project en programma duidelijk moet worden 
gemaakt wat dit betekent voor het “verdienmodel” van het bedrijfsleven. WDODelta heeft inmiddels 
intern beoordeeld of wij mogelijk projecten kunnen indienen bij het aangepaste voorstel. Verwacht 
wordt dat wij op de korte termijn niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden van het Groeifonds.  
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Daarnaast is er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, o.a. forse prijsstijgingen en schaarste 
aan (technisch) personeel, die er voor zorgen dat de maakbaarheid van onze programma’s onder 
druk komt te staan (doelbereik en maakbaarheid met beschikbare budgetten). Voor de 
maakbaarheid van het programma Waterketen is dit het meest nijpend. Bij de brief van 6 september 
2022 hebben wij u hierover uitgebreid geïnformeerd.  
 
Op basis van het vorenstaande (de voorwaarden van het Nationaal Groeifonds en de maakbaarheid 
van onze programma’s) hebben wij besloten om voor de korte termijn geen projecten in te dienen bij 
het Nationaal Groeifonds. Daarnaast hebben wij besloten om te blijven deelnemen aan het 
consortium van het Groeiplan. Op deze manier kunnen we gebruik blijven maken van alle 
beschikbare informatie en innovaties en mogelijk kunnen we in de 2 fase (vanaf 2026) alsnog 
projectvoorstellen indienen.  
De andere vier waterschappen in Rijn Oost verband blijven eveneens deelnemen aan het 
consortium Groeiplan Watertechnologie. Deze waterschappen hebben concrete projecten die men 
wil gaan indienen bij het Nationaal Groeifonds. Deze waterschappen verwachten dat men op de 
korte termijn de voorwaarden (verdienmodel bedrijfsleven) van het Nationaal Groeifonds kan 
invullen. Eén en ander wordt op dit moment nader uitgewerkt. 
 
Tot slot 
Wij hebben u hiermee geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom het Groeiplan 
Watertechnologie. Wij zullen u over het vervolg van de alternatieve aanvraag voor het Nationaal 
Groeifonds, indien nodig, actief blijven informeren.  
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