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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De benodigde extra inzet om tot een robuuste zoetwatervoorziening in WestBrabant te komen via de Roode Vaart.
Aanleiding
In november 2013 is de provincie de Samenwerkingsovereenkomst tracé Roode
Vaart aangegaan. Doel van dit project is het ter beschikking krijgen van een
extra zoetwaterkraan voor West-Brabant en, ingeval van het zout worden van
het Volkerak-Zoommeer, verzorgen van extra zoetwater voor Zeeuwse gebieden
en geven van tegendruk om zoutindringing op de Brabantse rivieren vanuit
Volkerak-Zoommeer tegen te gaan.
Het plan voor het realiseren van de Roode Vaart door het centrum van
Zevenbergen was indertijd een wezenlijke tussenstap in de ambities voor het
Volkerak-Zoommeer en de realisering van concrete kwaliteitsambities in
Waterpoort. Mede-financierende partijen zijn provincie Zeeland, waterschap
Brabantse Delta en gemeente Moerdijk. Het rijk draagt bij in de vorm van een
subsidie.
Gemeente Moerdijk is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project omdat
dit gecombineerd wordt met herinrichting van het centrum Zevenbergen.
Het project kent forse financiële tegenvallers, waarover eind 2018 een principeakkoord is gesloten tussen aannemer en gemeente.
Voor het heropenen van de haven was via de Samenwerkingsovereenkomst €
22,4 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is opgebouwd uit € 19,8 miljoen
aan SOK-bijdragen, € 300.000 van de provincie Noord-Brabant en de
gemeente voor de aanleg van een tijdelijke voorziening voor de N285, en de

inbreng van de risicoreserveringen (waarover nog besloten moet worden) van
de gemeente Moerdijk (€ 1,9 miljoen) en de provincie Zeeland (€300.000).
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Het budget dat uiteindelijk nodig blijkt te zijn voor de aanleg van de haven is €
26,9 miljoen (bouwkosten + overige projectkosten, minus de kosten voor de
herinrichting van de Markt). Er is dus een aanvullende bijdrage benodigd van €
4,5 miljoen voor de bouw- en projectkosten.
Daarnaast wordt een gezamenlijk risicobudget gereserveerd van € 5,5 miljoen
voor alle voorziene en onvoorziene risico’s binnen het contract met de
aannemer, en een aanvullend risicobudget van € 1,25 miljoen voor risico’s
buiten het contract met de aannemer.
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst uit 2013 hebben de partijen
afgesproken om gezamenlijk en naar verhouding ieder een intern voorstel voor
te leggen aan hun bestuur voor een aandeel in de aanvullende bijdrage die
benodigd is om het project te realiseren. De voorstellen voor besluitvorming over
de bijdragen zijn in voorbereiding en worden in de maand februari openbaar.
De SOK-Partijen zijn daarnaast in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat over een aanvullende bijdrage.
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst uit 2013 hebben de partijen
afgesproken om gezamenlijk en naar verhouding ieder een intern voorstel voor
te leggen aan hun bestuur voor een mogelijk aandeel in de aanvullende
bijdrage die benodigd is om het project te realiseren. De voorstellen voor
besluitvorming over de bijdragen zijn in voorbereiding en worden in de maand
februari openbaar. Partijen zijn daarnaast in gesprek met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat over een aanvullende bijdrage.

Bevoegdheid
GS handelt uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart uit
2013.
Kernboodschap

1. Provincie doet een extra financiële bijdrage project Roode Vaart centrum
Zevenbergen
GS zijn bereid een extra bijdrage te doen van maximaal € 3,7 mln. aan
genoemde extra kosten en het gezamenlijke risicobudget. Provincie neemt
samen met gemeente Moerdijk de daar bovenop komende restrisico’s van
het project op zich tegen de voorwaarde aan provincie Zeeland en
waterschap Brabantse Delta dat indien het gezamenlijk risicobudget niet
volledig aangesproken wordt, er geen restitutie van hun bijdrage
plaatsvindt. Provincie Zeeland en waterschap Brabantse Delta kopen
daarmee in feite het restrisico af. Provincie acht dit risico minimaal en
beheersbaar omdat het gezamenlijke risicobudget van € 5,5 mln wordt
beheerd via een zogenoemd alliantie-model. Aannemer en opdrachtgever
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delen in gelijke mate mee in meevallers en tegenvallers, hetgeen een sterke
prikkel is om zo min mogelijk uit het risico-budget te putten. De restrisico’s
buiten het contract met de aannemer achten wij ook minimaal.

2. Provincie verleent een voorschot aan provincie Zeeland
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Op verzoek van provincie Zeeland verleent de provincie daarnaast onder
voorwaarden een voorschot aan provincie Zeeland ter grootte van hun extra
bijdrage (€ 921.000,-) aan project Roode Vaart. Deze voorwaarden
worden vastgelegd in een nog op te stellen onderlinge overeenkomst. Het
moment van terugbetaling van dit voorschot is afhankelijk van
beschikbaarheid van zoetwater voor de relevante Zeeuwse gebieden.

3. Provincie investeert ook in een volgende stap
Waterschap Brabantse Delta is voornemens om direct volgend op realisatie
van het project Roode Vaart centrum Zevenbergen, een robuuste
inlaatvoorziening te realiseren aan de kop van de Roode Vaart (bij het
Hollands Diep). De inlaatvoorziening bestaat hoofdzakelijk uit een gemaal
en leidingwerk. De ‘zoetwaterkraan’ richting West-Brabant die met project
Roode Vaart Zevenbergen wordt gerealiseerd, wordt daarmee in werking
gesteld door permanent 3,5 m3/s zoetwater door te kunnen voeren.
GS zijn voornemens om ook aan dat project een financiële bijdrage te
leveren van 25% van de kosten met een maximum van € 1,255 mln. Op
termijn kan met een beperkte meerinvestering de door te voeren hoeveelheid
water tot maximaal 10 m3/s worden opgehoogd.
Deze maatregel maakt al langer onderdeel uit van het pakket
zoetwatermaatregelen om de zoetwatervoorziening rondom het VolkerakZoommeer onafhankelijk te maken van het Volkerak-Zoommeer. Realisatie
van deze maatregel wordt nu naar voren getrokken. Dit komt tegemoet aan
de vraag van de minister in haar brief van 30 oktober 2018 aan Brabant
om te investeren in zoetwatermaatregelen met het oog op het
ontwikkelperspectief Volkerak-Zoommeer.
Consequenties

1. Leidt tot extra uitgaven voor zoetwater
De tegenvaller Roode Vaart leidt tot een extra uitgave die niet was voorzien.
De realisatie van de inlaatvoorziening was al wel voorzien in het kader van
het zoetwaterpakket West-Brabant/Zeeuwse gebieden. De genoemde
financiële bijdragen van de provincie worden geput uit de reservering
Deltaprogramma voor zoetwater dat PS in 2015 ter beschikking heeft
gesteld.

2. Samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart zal worden aangepast
Door de benodigde extra financiële bijdragen en randvoorwaarden van de
verschillende partijen, zal er een dienovereenkomstige aanpassing van de
samenwerkingsovereenkomst worden gedaan.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
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Communicatie
Gemeente Moerdijk is verantwoordelijk voor uitvoering en communicatie over
het project Roode Vaart centrum Zevenbergen. Uw Staten worden geïnformeerd
indien er zich veranderingen voordoen in de afspraken tussen de partners van
de Samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart.
Vervolg
N.v.t.
Bijlagen
Geen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer S. Terpstra, (073) 680 82 84,
sterpstra@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer N.F. Aten, (073) 680 89 88, naten@brabant.nl.
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