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onderwerp 

 Deelname aan groeiplan Watertechnologie/  
Subsidieaanvraag Nationaal Groeifonds 

In de afgelopen periode bent u regelmatig door ons geïnformeerd over de subsidieaanvraag van 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 infrastructuur1. Het doel van het Groeifonds is om met de 

projecten de economische groei en de toekomstige welvaart van Nederland te vergroten.  

 

De waterschappen in Oost-Nederland zijn in 2021 in Waterkracht verband begonnen met een 

verkenning van het Nationaal Groeifonds. Deze verkenning heeft ertoe geleid dat er in mei 2021 op 

initiatief van de Rijn Oost waterschappen samen met diverse partners2 in Oost-Nederland, het 

groeiplan Waterfabriek van de Toekomst als pre-aanvraag is ingediend3 voor een 

investeringsbijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Op verzoek van het Ministerie van I&W is een 

groeiplan rond watertechnologie nader uitgewerkt. Hierbij is het groeiplan Waterfabriek van de 

Toekomst samengevoegd met de aanvraag ‘De Blauwe Motor’4. Door beide plannen te combineren 

is er één sterk plan ontstaan onder de titel ‘Groeiplan Watertechnologie’.  

 

Het ministerie van I&W heeft in het najaar van 2021 het Groeiplan Watertechnologie ingediend voor 

een bijdrage uit het Nationale Groeifonds.  

 
Advies commissie Dijsselbloem 
De commissie Dijsselbloem heeft op 14 april jongstleden het kabinet geadviseerd om voor het 
Groeiplan Watertechnologie 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. In bijlage 1 is een uitgebreide 
advies van de commissie Dijsselbloem op het ingediende voorstel bijgevoegd. 
 

 
1 Uitgebreide toelichting: www.nationaalgroeifonds.nl 
2 Onder andere Provincies Overijssel en Gelderland en diverse partners uit het bedrijfsleven 
3 Ingediend onder de pijler infrastructuur bij het Ministerie van I&W 
4 Samenwerking tussen Topconsortium Kennis en Innovatie, Wetsus en KWR 
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Het besluit in de ministerraad van 14 april jongstleden over het Groeiplan Watertechnologie is een 
belangrijke mijlpaal in het proces van aanvraag voor het Nationaal Groeifonds. De mijlpaal markeert 
de afsluiting van de beoordelingsfase door de commissie Dijsselbloem en het is -vanwege de 
reservering van 135 miljoen euro- de start van het opstellen van een alternatief voorstel.  
 
Vervolgproces Groeiplan Watertechnologie 
Op 19 april jongstleden hebben de vijf secretaris-directeuren van de waterschappen in 
Waterkrachtverband afgesproken dat het huidige voorbereidingsteam nog in stand te laten en die 
als vervolgopdracht mee te geven om te komen met een analyse en een heroverweging uiterlijk 
begin juni 2022.  
 
Gevolgen voor WDODelta: 

WDODelta heeft de verwachting dat er door de deelname aan het groeiplan Watertechnologie 

kansen zijn op extra externe financiering van de waterketen projecten. In verband hiermee zijn er 

vanuit WDODelta diverse projecten aangedragen5. Wij streven ernaar om medio juni een volledig 

overzicht te hebben van de projecten die al dan niet in aanmerking komen voor een alternatieve 

aanvraag en wat de eventuele consequenties zijn van projecten die afvallen.   

 

Wij zullen u over het vervolg van de alternatieve aanvraag voor het Nationaal Groeifonds, indien 

nodig, actief blijven informeren. Op 20 september is het onderwerp ter besluitvorming geagendeerd 

in het Algemeen Bestuur. 

 

 

Het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

de secretaris de dijkgraaf 

 

 

 

 

 

E. de Kruijk  D.S. Schoonman  

 

 

 

 

Bijlage 1: Samenvatting beoordeling groeifondsaanvraag deel Groeiplan Watertechnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 5 rwzi Echten, productie groen gas, aquathermie,en CO2 afvang, 

b. rwzi Hessenpoort, onderzoek, productie en verbruik van waterstof en zuurstof; 

c. rwzi Dalfsen; terugwinnen cellulose (circulaire economie) 

d. rwzi Echten; effluentkwaliteit verhogen door aanvullende zuiveringsstap op RWZI, zodat er 

voldoende ruimte komt voor extra economische ontwikkeling in de omgeving en er geen 

achteruitgang is van het ontvangende oppervlakte water;  

e. diverse rwzi’s; effluentkwaliteit verhogen door aanvullende zuiveringsstap rioolwater 

(verwijderen fosfaat, nutriënten, medicijnresten en microverontreinigingen, (zie ook onder d.) 

f. rwzi Kampen, Zwolle en Deventer zuiveren met nieuwe meet en regelsystemen om de 

vorming van lachgas te verminderen 
 


