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Geacht bestuur,
Op 26 oktober 2021 jl. is het voorstel “Verkenning Nationaal Groeifonds, Groeiplan Watertechnologie’,
een initiatief van de Rijn Oost waterschappen, behandeld in de vergadering van het Algemeen
Bestuur. Uw bestuur heeft ingestemd met dit voorstel. Hierbij willen wij u informeren over de voortgang
van deze subsidieaanvraag.
De subsidieaanvraag is op tijd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de aanvraag beoordeeld op compleetheid en heeft
een eerste inhoudelijke toetsing gedaan. De subsidieaanvraag is daarna voor een verdere
inhoudelijke beoordeling doorgestuurd naar het Nationaal Groeifonds (commissie Dijsselbloem). De
commissie Dijsselbloem is op dit moment nog bezig met de beoordeling van de ingediende
aanvragen. De verwachting is dat op 14 april a.s. duidelijkheid komt over welke projecten voor een
bijdrage uit het Groeifonds in aanmerking komen. Wij zullen uw bestuur zo spoedig mogelijk daarna
informeren over deze beslissing en wat dit betekent voor onze aanvraag voor het Groeiplan
Watertechnologie.
Daarnaast willen wij u graag informeren over de voortgang van het Governance vraagstuk in het
Groeiplan Watertechnologie (programma 3 Full Scale Implementation). In het AB voorstel hebben wij
aangegeven dat bij toekenning van een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds de aankomende 10 jaar
intensief samengewerkt wordt in R&D onderzoeken, pilotprojecten en uitvoeringsprojecten. Hiervoor is
een gedragen en rechtmatige governance noodzakelijk. Uit een eerste verkenning met waterschap
directeuren en externe deskundigen leek een coöperatieve vereniging kansrijk. Dit beeld werd echter
niet gedeeld door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken. De
ministeries gaan ervan uit dat één van de betrokken waterschappen kan optreden als penvoerder voor
de ingediende aanvraag en kan optreden namens de partners.
De verantwoordelijkheden van de individuele partijen worden bij toekenning van het groeiplanvoorstel
nader juridisch vastgelegd in zogenaamde partnerschapsovereenkomsten. Op dit moment wordt dit
model verder uitgewerkt en besproken met de Secretaris directeuren van de waterschappen uit Rijn
Oost. Bij de uitwerking wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van het organiserend vermogen dat
reeds aanwezig is bij de waterschappen in Rijn Oost. Hierbij spelen coördinatie, overall doelbewaking,
samenhang en een aanspreekpunt naar de ministeries een belangrijke rol. Een en ander wordt de
komende weken verder uitgewerkt, zodat hier duidelijkheid over is wanneer de beslissing valt over de
ingediende aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. Wij zullen uw bestuur ook hierover verder
informeren zodra hier mee duidelijkheid over is.
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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. (Wimjan) van der Heijden (tel.: 0652591659).
Het dagelijks bestuur van het
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