Financiering
Integrale Verkenningen

De redeneerlijn Financiering Integrale
Verkenningen stelt dat meerkosten die
bij integrale verkenningen redelijkerwijs toe
te kennen zijn aan werkzaamheden die de
waterveiligheidsdoelstelling dienen, worden
gesubsidieerd door het HWBP.

Redeneerlijn:
Ten grondslag van subsidiëring uit het HWBP
budget dient een bestuurlijke afspraak tussen
de betrokken partijen te liggen. Hierin dient in ieder
geval te worden opgenomen:
• Inhoudelijke ambities en doelstellingen;
• Een globale beschrijving van de aanpak van

Aanleiding

de verkenning;
• Verantwoordelijkheidsverdeling

Aanleiding voor het opstellen van deze redeneerlijn

incl. risicoparagraaf (risicotoedeling);

is de constatering dat HWBP-projecten alsmaar

• Financieringsafspraken.

groter en complexer worden. Het voldoet vaak niet

Daarnaast dient in een plan van aanpak de relatie

meer om gedurende een verkenning uitsluitend op

tussen de financiële afspraken en de te subsidiëren

de dijkversterkingsopgave te focussen. Daarom

werkzaamheden duidelijk te worden beschreven.

is het van belang dat al tijdens de verkenning een
gebiedsgerichtere aanpak wordt gehanteerd. De

Uitgangspunten:

mogelijkheden moeten integraal worden verkend.

• Deze redenenevendoelstellingen aanvullende
eisen stellen aan het ontwerp van de

Dit wordt onderstreept door de nieuwe

versterkingsmaatregelen, zal deze partij zorg

Omgevingswet waarbij de kwaliteit van de

moeten dragen voor de bekostiging van

leefomgeving nóg meer centraal komt te staan.

eventuele meerkosten in zowel de verkenning-,

Deze redeneerlijn speelt daarom in op de behoefte

planstudie- als realisatiefase;

aan duidelijkheid van dijkversterkingstrajecten

• In de planstudie- en realisatiefase is het leidend

over de mate van subsidiëring van integrale en

principe dat een maatregel sober en doelmatig

complexere gebiedsprocessen vanuit het HWBP.

dient te zijn, meerkosten van minder doelmatige

Er wordt gesproken van een integrale

ontwerpen dienen uit andere middelen te worden

verkenning wanneer in de verkenningsfase de

aangevuld.

waterveiligheidsopgave als een onderdeel van/
samen met een bredere ruimtelijke opgave wordt
beschouwd.
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