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: De Nieuwe Afsluitdijk, Wadden- en IJsselmeerkust
:

::: Regionaal financieel voorstel Sluis Kornwerderzand

Geachte Minister,
Al enkele jaren zijn wij als Noordelijke regio met u in gesprek om bij Kornwerderzand een
nieuwe sluis en bruggen te bouwen. In cornbinatie met het verruimen van de geulen op
het Usselmeer zal deze voorziening de mogelijkheid bieden voor grotere schepen om
vanaf het Usselmeer naar open zee te varen en vice versa. De verbreding/verdieping en
vernieuwing van dit complex zal een forse economische impuls betekenen voor de
Usselmeerregio en de bedrijvigheid in het achterland.
In het najaar heeft u de Kamer gemeld met de Regio op zoek te gaan naar financiele en
technische optimaliseringen om het resterende financiele gat te overbruggen. Wij willen u
bedanken dat u ons de ruimte gegeven hebt om met uw ministerie te zoeken naar
creatieve oplossingen om te komen tot de realisering van het complex Kornwerderzand.
Aanleiding voor deze brief is de beschikbaar gestelde extra bijdrage in uw voorjaarsnota
van 40 mm n voor dit project. Daarmee kwam de realisatie een belangrijke stap dichterbij.
Zoals genoemd heeft u ons de ruimte geboden om creatief na te denken over het dichten
van het resterende gat in de dekking van 46 mm. en de risico's die een dergelijk project
met zich meebrengt. Deze uitdaging hebben we aangenomen. Dit heeft geleid tot het
volgende voorstel van onze kant.
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Allereerst denken we de raming van 215 mln te kunnen bijstellen met 16 mm:
•
•

BTW -compensatie (voor het regionale aandeel) zal op dit project leiden tot een
kostenvermindering van ongeveer 9 mm;
Door het wegprofiel van de nieuwe bruggen in de A7 te versmallen naar een
autowegprofiel (100 km/uur en geen vluchtstrook) levert een besparing op van 7
mm.

Daarmee resteert een gat in de dekking van 30 mm. We stellen voor om dit resterende gat
50/50 te delen.
Als Gedeputeerde Staten van Fryslan staan wij dan garant en zijn wij bereid risicodragend
(m.u.v. het risico op Niet Gesprongen Explosieven) het project te realiseren. Daarbij zullen
wij ons committeren aan de technische normen die het Rijk stelt aan een dergelijk project.
Ook zullen wij er vanzelfsprekend voor zorgen dat de realisatie geen nadelige gevolgen
heeft voor uw DBFM-contract van de afsluitdijk.
•
•
•

Wij vragen u in te stem men met de hiervoor beschreven tech nische aanpassingen,
uitvoeringssystematiek en kosten verdeling.
Wij staan garant voor het resterende gat in de dekking van 15 mm, en
W ij vragen u om nog eenmaal een bedrag van 15 mm. uit uw begroting
beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project Kornwerderzand.

Afgelopen week hebben de betrokken provincies vastgesteld dat de definitieve uitwerking
van bovenstaande toezegging door de regionale partijen pas kan plaats vinden nadat de
nieuwe Colleges zijn geInstalleerd. Dit betekent niet dat wij een voorbehoud maken, maar
wel dat de details van de onderlinge afspraken hierover nu nog niet bekend zijn.
Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan staat bestuurlijk garant voor
bovenstaande afspraak, een en ander vanzelfsprekend onder voorbehoud van
goedkeuring door Provinciale Staten van Fryslan.
W anneer u in kunt stemmen met ons aanbod dan stellen wij voor om de afspraken vast te
leggen en nader uit te werken in een realisatieovereenkomst. De belangrijkste
uitzoekpunten en voorwaarden voor een dergelijke overeenkomst zijn inmiddels met
elkaar gedeeld en lijken overbrugbaar. Ons doel is om binnen drie maanden te komen tot
deze bestuurlijke overeenkomst.
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Mevrouw de minister, wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan
voor het oplossen van de restopgave met betrekking tot de financiering van dit project en
hopen op een spoedige verder afhandeling van uw kant.
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Gedeputeetd1 Staten van Fryslan,
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R.E. Bouius - Rtdmersriia, MBA MOM, secretaris.
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