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A. ALGEMEEN 

 
NAAM: 
 

De naam van het project. Dit kan een specifiek uitvoeringsproject zijn, 
een onderzoeksproject, maar ook een specificatie van een set van 
maatregelen in een bepaald gebied. 
 

HOOFDAANVRAGER:  De naam van de hoofdaanvrager (provincie of waterschap) 
Naam contactpersoon, emailadres en telefoonnummer 
IBAN nummer aanvrager 
 

DEELNEMENDE PARTIJEN: Deelnemende partijen, hierbij aangeven welke partij(en) budget door 
beschikt krijgen van de hoofdaanvrager. 
 

GEBIED / LOCATIE(S): Afbakening van het gebied / locatie waarop het project of set van 
maatregelen betrekking heeft (Bijlage A: overzichtskaart 
projectlocatie). 
  

OPGAVE: Korte beschrijving van de zoetwater opgave waarop het project of set 
van maatregelen betrekking heeft. 
 

DOEL: Weerbaarheid tegen zoetwatertekort is het overkoepelende doel bij de 
vijf nationale doelen die in 2015 zijn vastgesteld in het Deltaprogramma. 
Aangeven aan welke van de 5 nationale doelen het project of set van 
maatregelen een bijdrage aan levert, met een korte toelichting: 

1. Gezond en evenwichtig watersysteem; 
2. Cruciale gebruiksfuncties beschermen; 
3. Water effectief en zuinig gebruiken; 
4. Waterkennis, -kunde, en -innovatie ontwikkelen; 
5. Concurrentiepositie waterafhankelijke sectoren verbeteren. 

 
MAATREGELEN: Korte beschrijving van de maatregel(en) die wordt/worden 

voorgesteld. Toelichting en achtergrondinformatie, eventueel 
aangevuld met plan van aanpak, opnemen in Bijlage B. 
 

PLANNING: Planning van het project/set maatregelen, verdeling in 
processtappen/fases van het project (onderzoek (e.v.t.), verkenning, 
planuitwerking, realisatie) over de jaren (2022-2027). 
Ook aangeven of het project of set van maatregelen al dan niet 
voortbouwt op fase 1 van het Deltaprogramma (2015-2021). 
Uitgewerkte projectplanning opnemen in Bijlage C. 
 

 
 
 



B. KOSTEN, KOSTENVERDELING EN FINANCIERING 
 

TOTALE RAMING VAN DE KOSTEN: Raming van de totale kosten van het project of set van maatregelen 
en verdeling per jaar over de uitvoeringsperiode 2022-2027. Alle kosten 
inclusief BTW. Regulier beheer en onderhoud (B&O) is niet subsidiabel, 
maar moet wel geregeld zijn. Aangeven met welke methode de kosten 
zijn geraamd, bij voorkeur met de SSK-methode. Als geen SSK is 
gebruikt, is onderbouwing van de kosten nodig (zie de Werkwijze DPZ 
fase 2 spelregels). 
Tevens aangeven welk deel van de totale kosten inclusief BTW  
bijdraagt aan het zoetwaterdoel (in euro’s en als percentage). 
 
Raming totale kosten samenvatten in Bijlage D. 
 

VERZOEK RIJKSBIJDRAGE UIT HET 
DELTAFONDS (BIJDRAGE 
DELTAPROGRAMMA ZOETWATER): 

Aanvraag bijdrage uit het Deltafonds in euro (inclusief BTW) en als 
percentage van de hierboven genoemde kosten  (het deel van de 
totale kosten inclusief BTW dat ten goede komt aan de 
zoetwateropgave). 
 

KOSTENVERDELING BIJDRAGE DPZW 
FASE 2: 
 

Financiële planning in de vorm van jaarreeksen voor de periode 2022-
2027 voor de gevraagde bijdrage Deltaprogramma Zoetwater  
 
De opgegeven financiële planning zal worden gebruikt om de 
voorschotten te bepalen 

COMPENSABELE BTW Op basis van de raming van de projectkosten de BTW + compensabele 
deel in beeld brengen. 
 

COFINANCIERING De bijdrage (inclusief BTW) van alle deelnemende partijen aan de 
bekostiging van het project of set van maatregelen (per deelnemende 
partij). 
 

 
C. RISICO’S 

 
RISICO’S UITVOERING / SCOPE: Beschrijving van de eventuele risico’s die de scope van het project of 

set van maatregelen kunnen beïnvloeden + beheersmaatregelen en 
hoe dit doorwerkt in het financieel risico (zie hieronder).  
 

RISICO’S TIJD: Beschrijf de risico’s die het realiseren van het project of set van 
maatregelen binnen gestelde doorlooptijd kunnen beïnvloeden ( 
rekening houdend met plan MER plicht, aankoop onroerend goed 
etc).  Welke beheersmaatregelen voor risico’s in tijd?  
 

FINANCIËLE RISICO’S: Wat zijn de financiële risico’s en hoe zijn deze verwerkt in de 
kostenraming ? 
Is er risicoreservering? Zo nee, geef aan hoe wordt omgegaan met 
mee- en tegenvallers.  
 

 
D. AFWEGINGSCRITERIA DELTAPROGRAMMA ZOETWATER 

 
EFFECTIVITEIT VAN HET PROJECT / SET 
VAN MAATREGELEN: 

Zoveel mogelijk kwantitatief beschrijven in hoeverre het project / set 
van maatregelen een bijdrage levert aan de opgave. Indien mogelijk 
verwijzing naar resultaten modelstudies en onderzoek uit 
haalbaarheidsstudies. Indien het niet mogelijk is om het effect te 
kwantificeren, een kwalitatieve beschrijving opnemen. 
 
Eventueel effectiviteit van het project / set van maatregelen 
samenvatten in Bijlage E. 
 

VOORKEURSVOLGORDE DPZW: 
 

In welke categorie van de DPZW voorkeursvolgorde valt het project / 
set van maatregelen (kort toelichten): 



1. Slimme ruimtelijke inrichting rekening houdend met 
zoetwaterbeschikbaarheid; 

2. Zuinig gebruik van zoetwater stimuleren; 
3. Zorgen voor het beter vasthouden van zoetwater; 
4. Zorgen voor het slimmer verdelen en aanvoeren van 

zoetwater. 
 

SCHAALNIVEAU: 
 

Beschrijving van het schaalniveau van het project / set van 
maatregelen (regionaal of bovenregionaal). (kort toelichten als het 
bovenregionaal is)) 
 

WATERBESCHIKBAARHEID: 
 

Waterbeschikbaarheid gaat over de dialoog tussen overheden en 
watergebruikers die inzicht geeft in de beschikbaarheid van grond- en 
oppervlaktewater en daarbij duidelijk maakt waar de 
verantwoordelijkheden en verwachtingen liggen. Komt het project / set 
van maatregelen voort uit een doorlopen 
waterbeschikbaarheidsproces? 
 

KOSTEN-BATEN:  
 

Duiding van de kosten en baten, indien mogelijk gekwantificeerd. 
Inschatting van de kosten/baten verhouding: wat is de verhouding 
tussen maatschappelijke kosten en baten van een maatregel t.o.v. 
referentiescenario (niets doen).  Indien mogelijk kan hier verwezen 
worden naar de uitkomsten van de MKBA van het DPZW fase 2. 
 

INTEGRALITEIT: Aangeven of en hoe wordt mee gekoppeld met andere 
beleidsopgaven zoals waterkwaliteit (KRW), natuurontwikkeling, 
biodiversiteit, verduurzaming landbouw, ruimtelijk beleid etc..  
 

INNOVATIEKRACHT: 
 

Beschrijving in welke mate het project / set van maatregelen 
gekenmerkt kan worden als innovatief en vernieuwend. 
 

 
E. OVERIGE CRITERIA VANUIT HET DELTAPROGRAMMA  
 
SOLIDARITEIT: 
 

Wordt de opgave op een eerlijke en solidaire manier aangepakt ? 

FLEXIBILITEIT: 
 

Is de maatregel / onderzoek adaptief van aard ? 

DUURZAAMHEID: 
 

Wordt er rekening gehouden met toekomstige generaties ? 

HAALBAARHEID: Is het realistisch om de maatregelen binnen de programmering te 
realiseren (voor 2028). Is er voldoende capaciteit bij opdrachtgevers en 
in de markt. 
 

 
 

 
BIJLAGEN 
 
A: Overzichtskaart project / set van maatregelen 
 
B: Korte beschrijving van de maatregel(en) die wordt/worden voorgesteld. Toelichting en achtergrond-
informatie, eventueel aangevuld met plan van aanpak 
 
C: Projectplanning 2022-2027 
 
D: Onderbouwing raming totale kosten, bij voorkeur een SSK  
 
E: Onderbouwing effectiviteit van het project / set van maatregelen. 
 
Het volledig ingevulde aanvraagformulier mag worden opgestuurd naar: 
PostbusSPUK-Zoetwater@minienw.nl 
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