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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Samenvatting
Op 10 oktober 2014 heeft het kabinet de Ontwerp-rijksstructuurvisie
Grevelingen Volkerak-Zoommeer vastgesteld. Hierin spreekt het rijk de voorkeur
uit voor een zout Volkerak-Zoommeer en terugbrengen van getij op de
Grevelingen. GS hebben, onder voorbehoud van goedkeuring van de hiervoor
benodigde begrotingswijziging door uw Staten, met betrokken partijen
afspraken gemaakt voor verdere uitwerking in de Bestuursovereenkomst
Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer.
Aan uw Staten wordt gevraagd om € 3 mln. te alloceren uit de in de Voorjaarsnota 2014 voor het Deltaprogramma gereserveerde middelen. Het betreft het
afdekken van de risico’s van een lening, waarvoor provincie Noord-Brabant
een inspanningsverplichting toezegt in de Bestuursovereenkomst. Ook over
uitvoering van het zoetwaterprogramma Zuidwestelijke Delta, waarin de
uitvoering van zoetwatermaatregelen rondom het Volkerak-Zoommeer is
inbegrepen, hebben GS een Bestuursovereenkomst gesloten.
Het voorstel
€ 3 mln. te alloceren vanuit de in de Voorjaarsnota 2014 voor het
Deltaprogramma gereserveerde middelen. Het betreft het afdekken van de
risico’s van een lening, waarvoor provincie Noord-Brabant een
inspanningsverplichting toezegt in de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling
Grevelingen-Volkerak-Zoommeer.
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Aanleiding
In maart 2015 is een bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincies ZuidHolland, Zeeland en Noord-Brabant en de drie betrokken waterschappen
gesloten als vervolg op de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen VolkerakZoommeer (kabinetsbesluit dd. 10 oktober 2014). Hierin maken partijen
afspraken over verdere uitwerking van het programma voor het terugbrengen
van beperkt getij op de Grevelingen en zout (met beperkt getij) in het VolkerakZoommeer. Tevens is de Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen
Zuidwestelijke Delta gesloten, waarin de uitvoering van zoetwatermaatregelen
rondom het Volkerak-Zoommeer is inbegrepen. Beide bestuursovereenkomsten
zijn ter informatie bijgesloten.
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In de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer
zeggen de drie betrokken provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant
bijdragen toe ten behoeve van de bekostiging van het maatregelenpakket dat
zout en getij op Grevelingen en Volkerak-Zoommeer terugbrengt. De geschatte
kosten bedragen ca. € 168 mln., voor onder meer doorlaatmiddelen in
Brouwersdam en Philipsdam, zoet-zout-scheidingssystemen in de
Volkeraksluizen en de sluizen bij de Brabantse rivieren.
In 2014 is onder leiding van de betrokken provincies een bekostigingsstrategie
voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer uitgewerkt voor genoemd
maatregelenpakket. Naast publieke bijdragen, wordt ook gerekend op private
bijdragen vanuit de waardecreatie die ontstaat in het gebied. De private
bijdragen komen pas vrij nadat getij en zout zijn gerealiseerd.
In de Bestuursovereenkomst zegt de provincie Noord-Brabant toe zich te zullen
inspannen uiterlijk eind 2018 een renteloze voorfinanciering van € 15 mln. ter
beschikking te stellen. Over risicoverdeling maken partijen nadere afspraken in
de periode 2016-2018. Voorfinanciering is nodig om de periode te overbruggen tussen het doen van de investeringen en het vrijkomen van de baten.
Op grond van de nu bestaande onzekerheden schatten wij het risicoprofiel van
een eventuele voorfinanciering als hoog in. Daarom willen wij op voorhand
(vooruitlopend op nadere afspraken over verdeling van risico’s) het risico
afdekken in de begroting voor eenderde deel van die voorfinanciering, te
weten € 5 mln.
Voor de dekking is op dit moment onvoldoende geld beschikbaar in de
beleidsbegroting. Wij stellen uw Staten daarom voor om voor de dekking een
bedrag van € 3 mln. te gebruiken uit de middelen die voor het
Deltaprogramma zijn gereserveerd in de VJN2014. Het overige deel (€ 2 mln.)
wordt gedekt uit de beleidsbegroting. Vanwege de benodigde goedkeuring
van uw Staten heeft GS de bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen
Volkerak-Zoommeer onder voorbehoud van uw goedkeuring getekend.

2/5

Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben budgetrecht. Daarom wordt nu gevraagd een
gedeelte van de door PS in de VJN2014 voor het Deltaprogramma
gereserveerde middelen, definitief te bestemmen.
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Doel
Verbetering van de economie en vitaliteit in West-Brabant (leef- en
vestigingsklimaat) door zorg te dragen voor het gezond maken van
watersysteem Volkerak-Zoommeer door zout met getij terug te brengen.
Argumenten

1.1.

Hiermee vult de provincie haar inspanningsverplichting al deels in

Provincie Noord-Brabant zet met het borgen in de begroting van 1/3 deel van
de risico’s van de voorfinanciering een belangrijke eerste stap. De inspanningsverplichting uit de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer moet uiterlijk in 2018 verder uitgewerkt zijn. Er is dus nog
voldoende tijd voor het maken van nadere afspraken over dekking van de
resterende risico’s.

1.2.

Hiermee vult de provincie een deel van de bekostigingsstrategie in

Doel van de bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen en VolkerakZoommeer is om in een jaar tijd de bekostigingsstrategie verder uit te werken
en te onderbouwen. Met het borgstellen voor een deel van de
voorfinanciering, die onderdeel is van de bekostigingsstrategie, wordt dus
bijgedragen aan een belangrijk doel van de Bestuursovereenkomst.

1.3.
De bestemming past goed binnen de kaders van de voor het
Deltaprogramma gereserveerde middelen
PS hebben in de VJN2014 middelen gereserveerd voor het Deltaprogramma.
Het programma Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer maakt
onderdeel uit van de Zuidwestelijke Delta. Besteding van een deel van deze
middelen conform voorliggend voorstel past dus in het door PS vastgestelde
doel.
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Kanttekeningen

Datum

1.1.

24 februari 2015

Het programma vergt nog veel verdere uitwerking

De Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer
markeert de start van een proces in drie fasen, waarin nog veel zaken verder
uitgewerkt moeten worden (zie ‘Planning’). Belangrijkste vragen zijn of de
bekostiging van het maatregelpakket rond kan worden gemaakt, en of het
maatregelpakket succesvol kan worden aanbesteed conform de bekostiging die
is gevonden. Ook zal in fase 1 van het programma een risico beheersingsprogramma worden uitgewerkt, en afspraken om restrisico’s af te dekken. Het
ontwikkelperspectief uit de Ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en VolkerakZoommeer blijft overeind, ook als het niet lukt binnen een jaar de bekostiging
rond te krijgen.
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Financiën
€ 3 mln. wordt gealloceerd vanuit de in de VJN2014 voor het Deltaprogramma gereserveerde middelen. Dat leidt ertoe dat in de genoemde
VJN2014-reservering nog € 2 mln. resteert. De totale financiële bijdragen van
de provincie Noord-Brabant in de Bestuursovereenkomsten Ontwikkeling
Grevelingen Volkerak-Zoommeer (‘zout’) en zoetwater Zuidwestelijke Delta
(‘zoet’) zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Bestuursovereenkomst

Bestuursovereenkomst

‘Zoet’

‘Zout’

Totale projectkosten

50 voor maatregelen West-

168

x € 1.000.000

Brabant, Tholen en Philipsland
(150 voor gehele ZWD)

Waarvan bijdrage
door:
PNB

15 (VJN2014)

5 begroting

Totaal PNB ‘zoet &

15 lening, waarvan 5 mln.

zout’ 25, waarvan:

risico

-

18 VJN2014

(Dekking hiervan uit begroting

-

7 PWP

(2) en VJN2014 (3))

Rijk

22,5

30

Provincie Zuid-Holland

-

10

Provincie Zeeland

2

5

Tabel 1: financiële bijdragen provincie Noord-Brabant gerelateerd aan
bestuursovereenkomsten over ‘zoet’ (Bestuursovereenkomst Zoetwater-maatregelen
Zuidwestelijke Delta) en over ‘zout’ (Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer)

Europese en internationale zaken
Geen.
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Planning
Programma ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoomeer (zout/getij): De
Bestuursovereenkomst luidt een proces van 3 fasen in om te komen tot
realisatie van het maatregelenpakket zout en getij: voorbereidingsfase
(2015-2016), planuitwerkingsfase (2016-2018), realisatiefase (20182024). Voorzien wordt dat in 2018 besloten wordt of de maatregelen ook
daadwerkelijk worden uitgevoerd;
Programma zoet water Zuidwestelijke Delta: provincie sluit spoedig na
definitief rijksbesluit Grevelingen Volkerak-Zoommeer een
samenwerkingsovereenkomst over realisatie zoetwatervoorziening rondom
Volkerak-Zoommeer met betrokken partijen (voorzien 1e helft 2016).
Realisatie vindt plaats in twee fasen: fase 1 uiterlijk 2021, fase 2 bij
voorkeur 2024 doch uiterlijk 2028.
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Bijlagen
1. Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer;
2. Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

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

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: N. Aten, naten@brabant.nl, 06 55 68 6612
Eenheid Directeur Strategie en Beleid/Cluster Natuur en Milieu
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