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Geacht bestuur, 

Hierbij bieden wij u namens de programmadirectie 
Hoogwaterbeschermingsprogramma een subsidiebeschikking aan voor de 
planuitwerking van project 34U (vh 15Q) Zwolle - Olst (P1116). Dit in antwoord op 
uw brief d.d. 22 juli 2022 met kenmerk Z/21/041772-202632, waarmee u een 
aanvraag tot verlening van een subsidie heeft ingediend voor dit project. 

Op basis van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 is de subsidie vanuit 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma bepaald op: € 52.616.449 inclusief btw, dit 
is conform uw aanvraag. 

Bijstelling projectaanpak en raming door review en toets 
Tijdens de review en ter voorbereiding op de toetsing heeft er nadere afstemming 
plaatsgevonden over de doelmatigheid van de aanpak. Op 15 april 2022 heeft het 
begeleidingsteam (BGT) de resultaten van de review gedeeld met het waterschap, 
waarbij de conclusie was dat het plan van aanpak en de raming aangescherpt diende 
te worden om de doelmatigheid van de aanpak te kunnen vaststellen. 
Op diverse niveaus zijn vervolgens gesprekken gevoerd tussen HWBP en WDODelta 
om inzicht in de projectaanpak en kostenraming te verkrijgen. Deze gesprekken 
hebben opgeleverd dat er een goed beeld is verkregen over de complexiteit van het 
project en kostenraming. Tegelijkertijd hebben de gesprekken ertoe geleid dat de 
aanpak en capaciteit op onderdelen zijn bijgesteld, wat resulteerde in een 
neerwaartse bijstelling van de kosten. Tenslotte heeft WDODelta ook erkend dat de 
opstartfase efficiënter had kunnen verlopen, waarvoor WDODelta een deel van de 
kosten voor eigen rekening neemt. De wijzingen zijn verwerkt in het door u 
aangeboden dossier bij de subsidieaanvraag en betreffen bijstellingen in de 
projectaanpak en kostenraming. De aanpassingen hebben geleid tot een 
kostenreductie van € 5.455.870. 

Aandachtspunten voor begeleiding huidige fase 
Omdat de afspraak is gemaakt dat gestreefd wordt naar een extra besparing in 
ontwerploop 2 en 3 van 10% en omdat de afspraak is gemaakt dat eventuele 
financiële overschotten worden ingezet in de realisatiefase, is het van belang om 
periodiek afstemming te organiseren tussen het waterschap en de programmadirectie 
HWBP. Daarnaast is het van belang om de prognose raming voor de realisatiefase 
tijdig en periodiek te actualiseren, teneinde actuele en betrouwbare referenties in het 
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Hoogachtend, 

programma op te nemen. Ik ga ervan uit dat het projectteam het begeleidingsteam 
van de programmadirectie betrekt tijdens de planuitwerking en voorbereiding 
realisatie. 

Scope 
De totale dijklengte die van deze fase betreft 28.880 meter dijkverbetering, inclusief 
3 afgekeurde kunstwerken Voor de beoordeling van de scope gaan wij uit van de 
geprogrammeerde kilometers zoals deze zijn opgenomen in het 
waterveiligheidsportaal. 

Planning, raming en kasritme 
In het referentieblad in de bijlage staan de beschikkingsmijlpalen en faseramingen 
die voorlopig worden overgenomen in ons referentiebeheer. 
We constateren dat de totale prognose projectsubsidies in uw ingediende plan van 
aanpak € 13,6 mln. hoger is dan de in 2021 vastgestelde programmering 2023 -
2034. Het deel wat niet is opgenomen in de programmering 2023-2034 is buiten de 
programmaperiode geplaatst. Bij de lopende programmeerronde heeft u een verzoek 
ingediend tot wijziging van de programmeerreeks (VTW) voor de planuitwerking ad 
€ 5,2 mln, maar niet voor de realisatiefase. Wij verwachten van u een 
consultatiereactie om de verhoging van de realisatiefase te kunnen verwerken op het 
voorgestelde definitief programma. 

Facturatie 
U heeft in uw brief met kenmerk Z/21/041772-202632 d.d. 22 juli 2022 aangegeven 
gebruik te willen maken van de voorschotregeling. Naar aanleiding van deze 
beschikking kunt u een factuur voor een voorschot ter grootte van € 17.538.816, 
onder verwijzing naar zaaknummer 31169424 en bestelnummer 4500348684, 
indienen bij de programmadirectie Hoogwaterbescherming. De factuur kan als pdf per 
mail verstuurd worden naar efacturen©rws.nl. U dient vanaf 2023 jaarlijks voor 15 
april een voorschot aan te vragen. 

Wij kijken uit naar voortzetting van een prettige en constructieve samenwerking met 
het projectteam van het project Zwolle - Olst. Bij vragen of opmerkingen kunt u de 
programmadirectie benaderen. 
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