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Subsidieverlening innovatieproject  

33Z Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (P1522)  

Zaaknummer 31172920 

 

Het bestuur van 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Postbus 60 

8000 AB Zwolle 

 

 

Geacht bestuur,  
 
In antwoord op uw brief d.d. 18 november 2021 met kenmerk DOC/21/182940 

waarin u verzoekt om een financiële bijdrage voor het innovatieproject 33Z 
Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (P1522), 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 

€ 7.173.271 inclusief btw.  
 
Besloten is om Waterschap Drents Overijsselse Delta een subsidie te verlenen van  
€ 7.173.271 inclusief btw. Deze financiële bijdrage is bepaald op basis van het Plan 
van aanpak HWBP Innovatieproject Praktijkonderzoek Opbarsten bij dijken versie 1.0 
d.d. 10 november 2021.  
 

Voorwaarden 

Voor de voorwaarden waaronder deze financiële bijdrage wordt verleend, verwijs ik u 
naar de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014.  
 
Voor innovaties geldt 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 voor 
1 juli 2023 een verantwoording over de gemaakte kosten 2021 en 2022 dient te 
worden ingediend bij het HWBP.  

 
Project specifieke aandachtspunten zijn opgenomen in de aanbiedingsbrief bij deze 
beschikking. 

 
De totale subsidiabele kosten voor de innovatie bedragen € 7.173.271 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 partij is. 
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De subsidiabele kosten zijn als volgt opgebouwd: 

Engineeringskosten €  4.379.488 

Bouwkosten    €  2.142.531 

Risicoreservering  €   651.252 

Totaal subsidiabele kosten €  7.173.271 

 

De innovatie moet leiden tot 

 Literatuuronderzoek en formulering hypothese 

 Onderzoek met numerieke modellen  

 Validatie numeriek model met schaalproeven  
Praktijkproef 

 Handreikingen voor toepassing in de praktijk 
 
U heeft in uw brief met kenmerk DOC/21/182940 d.d. 18 november 2021 

aangegeven gebruik te willen maken van de voorschotregeling. 
 
Wij besluiten u een voorschot te verlenen voor het volledige gesubsidieerde bedrag. 
Voor het uitbetalen hanteren we het volgende kasritme: 
 

2022 2023 2024 2025 Totaal  

€ 4.000.000 € 3.173.271 €               0 €               0 € 7.173.271 

 
Het kasritme kan wijzigen als de jaarlijkse verantwoording hier aanleiding toe geeft.  
 
U heeft voor het jaar 2022 een voorschot aangevraagd voor een bedrag van 
€ 4.000.000. Naar aanleiding van deze beschikking kunt u een factuur voor een 

voorschot ter grootte van € 4.000.000, onder verwijzing naar zaaknummer 31172920 
en bestelnummer 4500325561, indienen bij de programmadirectie 

Hoogwaterbescherming. De factuur kan als PDF per mail verstuurd worden naar 
efacturen@rws.nl. 
 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

namens deze,  
 
 
  
 
Drs. R.F. Demoet 

Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud 
 
Deze beschikking is door Rijkswaterstaat voorzien van een digitale ondertekening met 
gekwalificeerd certificaat. In de wetgeving is geregeld dat een elektronische handtekening met 
gekwalificeerd certificaat, bij wet gelijkgesteld is aan een handgeschreven handtekening. Als u 
in het document linksboven op het ‘handtekeningvenster’ klikt, kunt u de handtekening op 
betrouwbaarheid verifiëren. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien. 
Daarvoor heeft u minimaal Adobe Reader XI nodig.  
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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 
 
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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