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VOORSTEL
Het AB besluit:
1. Een krediet voor de planuitwerking van het HWBP project Zwolle-Olst (IJsselwerken) beschikbaar te 

stellen van € 26.900.000,- , in aanvulling op het totaal van € 34.400.000,- aan eerder verstrekte 
voorschotkredieten.  

2. Ter dekking van de hogere eigen bijdrage (€ 500.000) de bestemmingsreserve 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan te wenden.

SAMENVATTING
De Planuitwerkingsfase voor het project Zwolle-Olst is gestart in augustus 2020. De planuitwerking is 
volop in uitvoering. Het traject van 29 km is (na optimalisatie van de aanpak) opgeknipt in 
11 dijkmodules en van 8 dijkmodules is inmiddels het voorlopig ontwerp gereed. Eind 2022 zijn de 
voorlopig ontwerpen van alle modules afgerond waarna de integratie van het voorlopig ontwerp in het 
eerste kwartaal 2023 wordt afgerond. 

De totale kosten voor de planuitwerking zijn € 61.219.256,-  Hiervan wordt € 1.756.536 gesubsidieerd 
door derden in het kader van de meekoppelkans Paddenpol. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) subsidieert maximaal 90% van het resterende bedrag. Om een start te maken met de 
werkzaamheden en de periode tot subsidieverstrekking te overbruggen heeft het algemeen bestuur 
3 maal een voorschotkrediet verstrekt van in totaal € 34,4 miljoen. In juli 2022 is de subsidieaanvraag 
formeel ingediend bij het HWBP. Deze ingediende subsidieaanvraag is het resultaat van een lang en 
intensief traject om met de programmadirectie HWBP tot overeenstemming over de hoogte van de 
subsidie te komen. Op 25 oktober 2022 is de subsidiebeschikking verstrekt. Zie bijlage. 

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een eigen bijdrage van circa € 5,8 miljoen. Nu is een eigen 
bijdrage nodig van € 6.346.272 miljoen als gevolg van de toegenomen kosten in de opstartfase van de 
planuitwerking in 2021. Deze toegenomen kosten zijn een gevolg van Corona en een moeizame opstart
in de samenwerking met de opdrachtnemer in het 2-fasen contract. Een 2-fasencontract was nieuw 
voor het WDODelta team en het team van opdrachtnemer. Opstarten in Coronatijd maakt dit extra 
uitdagend. Tevens is in de opstartfase een aantal werkzaamheden uitgevoerd die tot de 
verkenningsfase behoren. De toegenomen kosten in de opstartfase zijn niet volledig subsidiabel 
gebleken. Voor het waterschap betekent dit dat boven de eigen bijdrage van 10% een bedrag van 
€ 500.000 bijgedragen moet worden. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve 
HWBP. De opdrachtnemer draagt eenzelfde bedrag bij in deze toegenomen kosten. 

Na een intensief proces met stevige en open discussies, ligt er een uitkomst die goed past in het 
referentiekader van het HWBP.  De toegenomen kosten voor de opstartfase zijn in redelijkheid 
verdeeld. Ook is de samenwerking geëvalueerd om gezamenlijk het proces te verbeteren, om over 
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2 jaar tot een subsidie voor de realisatiefase te komen. Hiermee is de afstemming met de 
programmadirectie HWBP - om te komen tot een subsidie voor de planuitwerking – afgesloten.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Met dit besluit verstrekt het algemeen bestuur de middelen om de planuitwerking van het HWBP project 
Zwolle-Olst af te ronden.
Deze activiteit sluit aan bij de doelen uit het waterbeheerprogramma 2022-2027:
- F. wij zorgen voor bescherming tegen hoogwater
- F1.10 in het hoogwaterbeschermingsprogramma worden 9 projecten uitgevoerd conform planning 
HWBP.

KADER
Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014. Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, 
van 10 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/57174. Met de subsidie van het Hoogwaterbeschermings-
programma wordt tot maximaal 90% van de totale kosten voor de planuitwerking gedekt.

ARGUMENTEN
o Zonder dit krediet kunnen de werkzaamheden van de planuitwerking van het project Zwolle-Olst 

niet afgerond worden. 
Het verstrekken van dit krediet is noodzakelijk om het HWBP de zekerheid te geven dat WDODelta
haar eigen bijdrage levert conform de subsidieregeling. Daarmee is er geen alternatief. 

o De bestemmingsreserve HWBP is ingesteld om extra afschrijvingslasten van HWBP-projecten te 
dekken en de reserve heeft voldoende saldo.
Door gebruik te maken van de bestemmingsreserve HWBP wordt voor de breedte van het HWBP-
programma de 10% eigen bijdrage benaderd. Voor de PU fase IJsselwerken (dit voorstel) betekent 
dat de niet-subsidiabele kosten á € 500.000,- niet leiden tot extra afschrijvingslasten in de 
begroting. De extra afschrijvingslasten (€12.500 per jaar) worden in 40 jaar gedekt uit de 
bestemmingsreserve HWBP.

FINANCIËN
De financiële gevolgen van dit besluit zijn opgenomen in onderstaande tabellen en vervolgens toegelicht. 
Op basis van de huidige inzichten bedragen de kosten van de totale Planuitwerkingsfase:

 

In afgelopen jaren zijn er voor de Planuitwerkingsfase meerdere voorschot kredietvoorstellen aan u 
voorgelegd. In totaal heeft u reeds € 34,4 miljoen aan krediet verstrekt. Op basis van de inzichten wordt 
nu het laatste krediet aangevraagd met betrekking tot de planuitwerking. De omvang hiervan bedraagt 
€ 26,9 miljoen waarmee het totale krediet uitkomt op € 61.219.256 afgerond. De eigen bijdrage van 
WDODelta van € 6.346.272 is meer (€ 500.000,-) dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. 
Voorgesteld wordt om de extra afschrijvingslasten jaarlijks (€ 12.500,- per jaar over de gehele 
afschrijvingstermijn van 40 jaar) te onttrekken aan de bestemmingsreserve HWBP. Deze onttrekkingen 
zullen plaatsvinden vanaf het boekjaar 2025, na afronding van de projectfase. 



Pagina   3 van 3

(x €1.000) Voorstel Meerjarenraming 2022-2025
Benodigd krediet (bruto) 26.919 26.919
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking) 24.227 24.227
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2024 2024

Kapitaallasten 96 96
Overige exploitatiekosten (-baten) N.v.t. N.v.t.
Impact exploitatierekening 96 96 

Specificatie bruto krediet:
Kostencategorieën Bedrag (x €1.000) Budgethouder
Externe kosten incl. BTW 50.648 Projectleider
Interne kosten 4.741 Projectleider
Risicoreservering voorzien incl. BTW 3.743 Projectleider
Risicoreservering onvoorzien incl. BTW 2.087 Opdrachtgever
Totale kosten incl. BTW 61.219

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Met het HWBP is de afspraak gemaakt dat WDODelta minimaal haar eigen bijdrage van 10% aan de 
Planuitwerkingsfase levert. Mocht er budget overblijven in de Planuitwerkingsfase dan wordt dit in 
mindering gebracht op de subsidieaanvraag voor de realisatiefase.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t.

COMMUNICATIE 
N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
Aan het eind van de Planuitwerkingsfase zal een krediet aangevraagd worden voor de realisatiefase. Dit 
wordt in de tweede helft van 2024 verwacht. Vooruitlopend op de realisatiefase zullen in 2023 en/of 2024
voorschot kredieten aangevraagd worden om alvast te kunnen starten met het verleggen van kabels & 
leidingen en andere conditionerende werkzaamheden.

BIJLAGEN
- Bijlage 1. Aanbiedingsbrief Subsidieverlening Planuitwerkingsfase (HWBP Project 34U)
- Bijlage 2. Beschikking Subsidieverlening Planuitwerkingsfase (HWBP Project 34U)

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


