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Provinciale Staten van Noord-Brabant,

GS: 3998052
PS: 4002866

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 31 mei 2016;
overwegende dat:
de provincie in 2007 een bestuursovereenkomst heeft gesloten met het Rijk en
de gemeente Tilburg voor het project regelende de verbreding en de
verruiming van het Wilhelminakanaal in Tilburg (fase 1);
het project vanaf 2013 bij de uitvoering van de werkzaamheden is
geconfronteerd met een onvoorziene tegenvaller als gevolg van de
geohydrologie;
nader onderzoek heeft aangetoond dat afbouw van het huidige project (fase
1), herbouw van sluis II op klasse IV en opwaardering van het kanaal tot de
haven Loven in Tilburg naar klasse IV (fase 1,5) de enige realistische optie is
om het projectdoel te realiseren en een forse desinvestering te voorkomen;
zowel de provincie als de gemeente Tilburg onverminderd de ambitie hebben
het project te realiseren en in aanvulling daarop te streven naar vaarklasse IVbereikbaarheid van de haven Loven;
opwaardering van het Wilhelminakanaal naar klasse IV tot haven Loven zorgt
voor stimulering van het goederenvervoer over water met toegevoegde
economische en maatschappelijke meerwaarde;
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1. Een extra bedrag van €11,83 mln beschikbaar te stellen voor de
realisering op vaarklasse IV-niveau van het Wilhelminakanaal Tilburg tot en
met haven/bedrijventerrein Loven.
2. De dekking van de aanvullende middelen (€ 11,83 mln) af te wegen in het
kader van de Bestuursrapportage 2016 die in het najaar aan uw Staten
wordt voorgelegd. Daarbij is het uitgangspunt dat de benodigde
aanvullende middelen voor fase 1,5 (€ 3,65 mln) worden gedekt uit de
BDU.
3. De op de bijlagen op basis van art. 10, lid 2 sub b WOB en art. 25 van
de Provinciewet opgelegde geheimhouding, te bekrachtigen conform art.
25, derde lid, Provinciewet.
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