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Juni 2019 hebben wij overeenstemming met de Minister van I en
W bereikt over de financiering en realisatie van het project sluis
Kornwerderzand.
Deze afspraken zijn uitgewerkt in een concept
Bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst willen wij voor het
zomerreces ondertekenen en daarmee definitief afronden.
Wij leggen de concept overeenkomst aan u voor met de vraag of u
wensen of bedenkingen hebt met betrekking tot dit document.
Tevens verzoeken wij u de begrotingswijziging voor het
uitvoering krediet voor de eerste fase vast te stellen.

N.v.t

De principe afspraken die najaar 2019 met de Minister van I en W
zijn gemaakt, zijn nader uitgewerkt in een Bestuursovereenkomst.
Na ondertekening van de overeenkomst kan met de verdere
uitwerking van het project worden gestart. Voorgesteld wordt om
dit in fasen te doen, zodat tijd beschikbaar is om een regeling te
treffen voor het definitief afronden van de gewenste bijdragen
vanuit het bedrijfsleven en de subsidieaanvraag van het
Waddenfonds. Door te faseren wordt het tevens mogelijk maximaal
in te steken op synergie met het Afsluitdijkproject. Het faseren is
daarmee een beheersmaatregel.

1. Kennis te nemen van het voornemen van het College van
GS om in te stemmen met de Bestuursovereenkomst sluis
Kornwerderzand, inclusief de daarbij behorende bijlagen;

2. Daarbij geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken;
3. De begrotingswijziging "Opvoeren investeringskrediet sluis

Kornwerderzand le fase" vast te stellen.
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Taheakke : 1. Concept Bestuursovereenkomst "Verruiming sluis-complex
Kornwerderzand"
2. Begrotingswijziging "Opvoeren investeringskrediet sluis
Kornwerderzand le fase"
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Taijochting Aanleiding/voorgeschiedenis
Het project sluis Kornwerderzand staat inmiddels een groot
aantal jaren op de bestuurlijke agenda van Fryslán. Door de
jaren heen heeft ons College uw Staten regelmatig op de
hoogte gehouden van de voortgang en hebben uw Staten
middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding, lobby
en de realisatie van dit project. Dit heeft er toe geleid dat wij
een ontwerp en raming voor het project hebben doen
opstellen, coalities hebben gesmeed, op vele terreinen en
met steun en hulp van een groot aantal partijen en
Kamerleden lobby hebben gevoerd voor het project.
Omdat het project van belang is voor meerdere regio's rond
het IJsselmeer zijn naast Fryslán ook de provincies
Flevoland en Overijssel, de daarin gelegen havengemeenten
en het bedrijfsleven onderdeel van de gemaakte afspraken.
De provincie Fryslán heeft, als grootste belanghebbende,
steeds de regie gevoerd op het proces en opereert als
penvoerder.

Voorstel
Juni 2019 hebben wij, in samenspraak met Flevoland en
Overijssel, overeenstemming bereikt met de Minister van I
en W. De toen gemaakte afspraken zijn uitgewerkt in een
Bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst leggen wij
hierbij aan uw Staten voor met het verzoek aan te geven of u
wensen of bedenkingen heeft.
Ons streven is om de overeenkomst voor het zomerreces
2020 te ondertekenen en daarmee definitief te maken. Direct
aansluitend willen wij dan starten met de verdere
voorbereiding van de uitvoering.
Wij vinden het uiterst belangrijk dat er op korte termijn met
de verdere voorbereiding en uitvoering kan worden
begonnen omdat:
- de bruggen in de A7 in slechte staat zijn en vervanging
voor 2026 technisch noodzakelijk is en maatschappelijk
dringend gewenst i.v.m. de vele storingen;
- er nu nog mogelijkheden zijn om synergie te bereiken met
het in uitvoering zijnde project van Rijkswaterstaat
"Versterking Afsluitdijk";
- er nu al concrete kansen op werk met werk kunnen worden
verzilverd;
- en daarmee forse voordelen op kosten en risico's voor dit
project zullen worden gehaald.

Faseren
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De financiering van het project is opgebouwd uit een aantal
bijdragen. Voor twee van deze bijdragen loopt nog de
procedure. Dit betreft een aanvraag voor een
VVaddenfondsbijdrage en de uitwerking van een regeling op
basis waarvan de betrokken bedrijven de toegezegde
bijdrage van € 26,5 mln. beschikbaar gaan stellen.
Om het voordeel van de synergie niet te missen en
daarnaast geen onverantwoorde risico's te lopen met
betrekking tot de dekking van de financiering van het Rijk,
hebben wij met de Minister afgesproken dat het project
gefaseerd kan worden aangepakt. De bestuursovereenkomst
voorziet daarom in de mogelijkheid om het project te faseren.
Met de thans al wel beschikbare middelen kan de vervanging
van de bruggen in de A7 worden aangepakt. Dit heeft als
groot voordeel dat binnen afzienbare tijd de vele storingen
van de huidige bruggen in de A7 tot het verleden gaan
behoren en sluit qua qua planning ook aan op het groot on-
derhoud aan de bruggen dat door Rijkswaterstaat anders
binnenkort was opgepakt. De brugdekken van de bruggen
zijn namelijk in slechte staat en moeten binnen enkele jaren
(2025) zijn vervangen.
Het verdiepen van de geulen op het IJsselmeer willen wij zo-
veel mogelijk door werk met werk zien te realiseren. Dit bete-
kent dat we waar mogelijk koppelingen maken met projecten
die een grote zandbehoefte hebben. Met deze projecten ma-
ken wij dan afspraken die er voor zorgen dat de geul op het
juiste profiel komt.
De vervanging van de sluis willen wij starten nadat de restfi-
nanciering (Waddenfonds en marktbijdrage) definitief is afge-
rond en dus ook de middelen beschikbaar zijn om de kosten
van dit onderdeel te kunnen betalen.
Wij verwachten de bruggen uiterlijk in 2025 te hebben ver-
vangen. Voor de geulen en de sluis is de planning gericht op
opleveren uiterlijk in 2028, of zoveel eerder als mogelijk.
Deze planning is ook in de Bestuursovereenkomst opgeno-
men.
Het gefaseerd uitvoeren van het project levert geen extra
kosten op. In de opgestelde raming was rekening gehouden
met het afzonderlijk op de markt zetten van de onderdelen
bruggen, sluis en geulen.

Kosten en financiering

- 4 / 18 - 01762637



I 5ilv41. r-.! ;
'

k.J A• :.g --.0 [1;
'1115 :71.1. +.:7‘

f '11-•

• t2.:é
:••

1.13.-j

:i."' .1' r; g

: .
� J..

"'; 1P,� 7",r'.

_ -h
•
. .^5g,

•

"7: :P

; '..`7--r;"•T'A, •=;f f
-

, _

1 43_1„ t.;?›_ _ . •
:" -

'firl C.e. Pr' ,? k9K-
_•-!. -• 7.- rc- :! -

Uf.
•

14.1‘e:If
!•'1. re,Sei

,

• :JP; i" Ywik.fk r .1- • 71•13iSto4,1ffl .idartibb *421° •j'ï-:sir.t'

340, qif:tit+ k 1-44tj
_

.'.9"1"; i.347 'rt'!;.;741
'r .!S!

'
J;711',pe tn.; Or_

-.4

Wje *1 4.it- !,114tr.1;;7/1.-..11-01,4brit tt.:11- , • , , r • •
- tcb ES 0,3L0•14iiiWSi4V,i:

f3h 'fra'CO" kikveS~get #' A.' •
! „'••

"
..:„.

•

Y'7ïki LL1,14r10,0f•

"' ri«fdiSN':1 'ar.: #-.4054:):4,3=-Vt
ire -40 ritaik;t4P,

PJ 72

I .Z•Z Kg 'f«.! .1f.r

g " A ' !'kr :or 4.•,•.;-.

ga7,
• ::13".5".":t

r, 1 «5

H



Oorspronkelijk is voor het project als uitgangspunt gehan-
teerd dat de uitvoering plaats vindt onder regie van Rijkswa-
terstaat. De sluis is namelijk onderdeel van de rijksinfrastruc-
tuur, i.c. de Afsluitdijk. Voor de raming van de projectkosten
werd daarom steeds uitgegaan van de raming -systematiek
die het Rijk hanteert voor haar projecten. Op basis van deze
systematiek zijn de kosten geraamd op € 199.5 min. In de
definitieve afspraken met de Minister is er uiteindelijk voor
gekozen om de uitvoering door de provincie Frysián te laten
doen. Dit betekent in de praktijk dat er op een andere manier
zal worden ingekocht en aangestuurd, met als belangrijkste
gevolg dat de bijkomende kosten, die middels opslagen op
de bouwkosten in de raming zijn opgenomen, lager worden
en de raming uitkomt op een bedrag van € 180 min.

In de Bestuursovereenkomst is de raming volgens de rijks-
systematiek uitgangspunt voor de verdeling van de kosten
tussen Rijk en regio. Op grond hiervan is afgesproken dat
het Rijk € 111 min. bijdraagt in de kosten. De rest van de fi-
nanciering is voor de regio. Uitgaande van de provinciale ra-
ming van € 180 min. betekent dit dat de regio een bijdrage
moet leveren van € 69 mln. Onderdeel van de afspraken is
ook dat de risico's op overschrijdingen, uitgezonderd niet ge-
sprongen explosieven, tijdens de uitvoering voor de provincie
zijn. Vallen de kosten derhalve hoger uit dan de geraamde €
180 min., dan zijn deze voor de provincie.

Wij hebben de provinciale raming van € 180 min. voor een
second opinion voorgelegd aan het bureau RHDHV. Dit be-
drijf heeft vastgesteld dat de raming van de provinciale
Dienst een reële benadering is van de te verwachten kosten,
wanneer de provinciale werkwijze, omtrent de aansturing en
risicobeheersing, wordt voldaan.

De dekking van de regionale bijdrage van € 69 min. ziet er
als volgt uit:
- Provincie Fryslán 19,50 mln.
- Provincie Overijssel 5,00 min.
- Provincie Flevoland 3,00 mln.
- Bedrijfsleven € 26,50 mln.
- Gemeente SWF 1,25 min.
- Werk met werk/synergie € 10,00 min.
- Fondsen 4,25 min.
Totaal € 69,00 mln.

N.b.:
1) De Friese bijdrage van € 19.5 min bestaat uit:
- € 10 min. REP (in de begroting opgenomen)
- € 5 mln. budget beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord

2015-2019
- het resterende, benodigde, bedrag van € 4,5 min zal te

zijnertijd als onderdeel van fase 2 aan uw Staten worden
gevraagd.

2) De procedure voor de aanvraag van een Waddenfonds
bijdrage loopt op dit moment.
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• Het Waddenfonds.
Voor het project is eind 2019 de procedure voor een aan-
vraag bij het Waddenfonds, als onderdeel van het Investe-
ringskader Wadden, gestart. Indiener van de aanvraag is de
gemeente Seidwest-Fryslán. De doorlooptijd van deze proce-
dure is ruim een jaar. De procedure houdt in dat de stuur-
groep Waddenprovincies op basis van een conceptaanvraag
en op advies van de programmamanager IKW en het Wad-
denfonds een besluit nemen over de vraag of het project
past in de doelstellingen van het Investeringskader en het
Waddenfonds en bij een positieve conclusie, de initiatiefne-
mer van het project uitnodigt om een definitieve aanvraag in
te dienen bij het Waddenfonds. De stuurgroep besluit hier-
over in de loop van het jaar. Aansluitend kan de aanvraag, al
of niet aangepast op grond van het besluit van de Stuur-
groep, worden ingediend bij het Waddenfonds en aldaar in
behandeling worden genomen. Definitieve besluitvorming
heeft dan plaats in de eerste helft van 2021. Tot aan die be-
sluitvorming is er geen zekerheid over een bijdrage uit het
Waddenfonds.
In de aanvraag wordt ingestoken op een bijdrage die hoger
is dan de € 4,25 mln. die in het staatje met financieringsbron-
nen (zie hierboven) is aangegeven. Reden hiervoor is dat er
sprake is van een geïntegreerde aanvraag met het afronden
van de gebiedsontwikkeling van Kornwerderzand. Dit laatste
is onderdeel van het programma van De Nieuwe Afsluitdijk.

• De marktbijdrage.
De markt heeft een bijdrage van € 26,5 mln. toegezegd.
Hierbij is vanaf het begin als voorwaarde door de markt ge-
steld dat er een algemene regeling komt, op basis waarvan
de bedrijven per passage (van bovenmaatse schepen) gaan
betalen. Op grond van een analyse van de Dienst, die geba-
seerd is op de bedrijfseconomische gegevens van de betrok-
ken bedrijven, verwachten wij dat de marktbijdrage in 12 tot
15 jaar zal worden gerealiseerd. Met de betrokken bedrijven
is overigens afgesproken dat de looptijd afhankelijk is van
het moment dat het bedrag van € 26,5 mln. is gerealiseerd.
De werkelijke looptijd kan dus korter of langer uitvallen.
Omdat de bijdrage pas na het gereedkomen van het project
en over een langere periode beschikbaar komt, moet de bij-
drage worden voorgefinancierd. Over de hiermee gepaard
gaande financieringslasten gaan wij nog in gesprek met de
marktpartijen. Wij komen hier te zijner tijd, als onderdeel van
het voorstel voor fase 2, op terug.
Met de bedrijven is recent gesproken over de optie om een
deel van de toegezegde bijdrage al op korte termijn, dus
voor of bij aanvang van de realisering van het project, be-
schikbaar te stellen. Dit zou een stevig signaal zijn van de
bedrijven dat zij de realisatie belangrijk vinden. Door de be-
drijven is aangegeven dat deze optie op dit moment financi-
eel niet haalbaar is, omdat zij forse extra uitgaven moeten
doen in verband met de Covid-19 maatregelen.
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Kontekst

Probleemstelling

: De afspraken over de financiering van het project sluis
Kornwerderzand zijn in basis rond. Voor twee onderdelen, de
marktbijdrage en het Waddenfonds, is nog tijd nodig om de
bijdragen definitief af te regelen. Normaliter zouden wij er
voor kiezen om ook deze twee onderdelen af te ronden, al-
vorens met een voorstel naar uw Staten te komen. Echter,
om dit project gerealiseerd te krijgen, is het cruciaal dat er op
korte termijn met de eerste fase kan worden gestart. Ener-
zijds omdat er nu nog mogelijkheden zijn voor synergie met
het project Versterken Afsluitdijk en anderzijds omdat een
deel van het project, zijnde de brugdekken van de bruggen in
de A7, in slechte staat zijn en uiterlijk in 2025 vervangen
moeten zijn. Om die termijn te kunnen halen is het noodza-
kelijk de voorbereidingen na het zomerreces op te pakken.
De middelen die het Rijk gereserveerd heeft voor het vervan-
gen van de brugdekken zijn ook door het Rijk toegezegd (be-
schikbaar gesteld) voor het project sluis Kornwerderzand en
gaan dus nu ingezet worden voor de vervanging van de ge-
hele bruggen.

Het rondkrijgen van de financiering van het project sluis
Kornwerderzand heeft inmiddels meerdere jaren in beslag
genomen. Er is nu een definitief voorstel op basis waarvan
het project in fasen gerealiseerd kan worden. Het is wel
noodzakelijk om de eerste fase op korte termijn aan te van-
gen. Dan alleen kan synergie met het Afsluitdijkproject en
het onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat worden ge-
realiseerd en wordt "tijd gekocht" om nog lopende procedu-
res voor de bijdragen van het Waddenfonds en het bedrijfsle-
ven af te ronden.
De afspraken met het Rijk zijn opgetekend in een Bestuurs-
overeenkomst die aan uw Staten moet worden voorgelegd.
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Probleemanalyze Het project sluis Kornwerderzand vraagt een forse investe-
ring, t.w. € 180 mln. Het project dient meerdere doelen, van
meerdere partijen. Daarom heeft de onderhandeling over de
financiering ook veel tijd gekost. Uitgangspunt voor de verde-
ling van de kosten en risico's is dat partijen bijdragen naar
rato van het belang van de betrokken partij. De belangen van
het Rijk zijn het grootst. Zij zijn beheerder van het object en
verantwoordelijk voor de instandhouding. Met het Rijk is
daarom afgesproken dat de kosten van een reguliere vervan-
ging en de besparingen op onderhoud, omdat de sluis eerder
wordt vervangen, door het Rijk gedragen worden. Concreet
betekent dit dat het Rijk € 111 mln. bijdraagt.
De belangen van de regio zijn vooral dat er een sluis (en
bruggen en geulen op het IJsselmeer) komt met ruimere af-
metingen dan regulier het geval zou zijn. De meerkosten
hiervan, alsmede de extra onderhoudskosten als gevolg van
de ruimere afmetingen, zijn de basis geweest voor het regio-
nale aandeel in de projectkosten. Dit aandeel is € 69 mln.
Vanwege het feit dat het project uitsluitend bedoeld is voor
een specifieke doelgroep van bedrijven/schepen en dus ver-
der gaat dan het algemeen belang van de regionale overhe-
den, hebben de betrokken bedrijven hun belang vertaald in
een bijdrage van € 26,5 mln.
De regionale voordelen van het projecten dalen voornamelijk
neer in de provincies Fryslán, Overijssel en Flevoland en de
daarin gelegen havengemeenten. Deze overheidspartijen
dragen daarom bij.
Omdat er synergie mogelijk is met andere projecten wordt
naar verwachting een werk met werkvoordeel mogelijk van €
10 mln.
Tot slot wordt het met de realisatie van dit project mogelijk
om de cultuur historische en toeristische waarde van
Kornwerderzand/de rand van het Wad te versterken en hier-
mee invulling te geven aan de doelstellingen van het Investe-
ringskader voor het Waddengebied en het onderdeel ge-
biedsontwikkeling uit het programma De Nieuwe Afsluitdijk.
Een bijdrage vanuit het Waddenfonds in dit belang is daarom
aangevraagd.
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Om verantwoord te kunnen sturen op de kosten van dit pro-
ject, is het belangrijk dat de raakvlakken met aanpalende
projecten en werkzaamheden tijdig, lees; deze zomer, en
goed worden opgepakt. Wij sluiten niet uit dat er dan zelfs
nog inverdiend kan worden op de kosten en risico's. Ook lig-
gen er nu al forse kansen om werk met werk te verzilveren.
Normaal gesproken leggen wij een voorstel voor realisatie
aan uw Staten voor nadat de bijdragen van derden definitief
zijn vastgelegd. Op dit moment lopen er nog procedures en
uitwerkingen voor de markt- en Waddenfondsbijdrage. Om
het toch mogelijk te maken om met de werken te starten en
daarmee de gewenste synergie en werk met werkvoordelen
te behalen, hebben wij gekeken of een fasering in de bouw
mogelijk is. Het is dan immers niet noodzakelijk dat het ge-
hele budget nu al beschikbaar is. Als er voldoende geld is
voor de 1efase en hiermee de kansen kunnen worden verzil-
verd en daarnaast de risico's voor de financiering van de
resterende projectonderdelen geborgd kunnen worden, is
een start van een eerste fase van het project naar onze me-
ning verantwoord en gewenst.
Wij hebben de mogelijkheden van faseren met de Minister
besproken en in gezamenlijkheid vastgesteld dat dit voor de
uitvoering van de projecten sluis en Versterken Afsluitdijk
een haalbare optie is. Deze optie is daarom als zodanig in de
Bestuursovereenkomst opgenomen. De fasering houdt in dat
er gestart wordt met de bruggen in de A7 en het verdiepen
van de geulen op het IJsselmeer en dat de vervanging van
de sluis wordt opgepakt zodra de toezegging van de markt
van 26,5 mln, definitief is afgehecht.

Doelstelling / beëage : Met de instemming van uw Staten met de Bestuursovereen-
effekten: komst worden de afspraken met het Rijk definitief gemaakt

en kan worden begonnen met het in fasen realiseren van het
project sluis Kornwerderzand.

Risiko's : De volgende risico's dienen uw Staten in uw afweging van dit
voorstel te betrekken:
- Kostenoverschrijdingen tijdens de bouw
- Hogere voorfinancieringslasten
- Tegenvallers op BTW compensatie
- Tegenvallende synergie c.q. werk met werkopbrengsten
- Tegenvallers bij het definitief afronden van de markt- en
Wadden-

fondsbijd rage
- Tegenvallende bijdragen van de marktpartijen gedurende
de loop-

tijd van de bijdrageregeling
- De consequenties van de maatregelen rond Covid 19

- 9 / 18 - 01762637
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Risico; kostenoverschrijdingen tijdens de bouw:
In de Bestuursovereenkomst is opgenomen dat de risico's
van de uitvoering van dit project voor de provincie zijn, uitge-
zonderd het risico van niet gesprongen explosieven. Dit be-
tekent dat de normale risico's verbonden aan het realiseren
van werken, zoals die voor alle provinciale werken gelden,
ook hier voor rekening van de provincie zijn. Conform de
werkwijze van de provincie zijn deze risico's vooraf in beeld
gebracht en beoordeeld. De risico's worden zoveel mogelijk
beheerst door er specifieke beheersmaatregelen voor uit te
voeren. Dit houdt vaak in dat er verder onderzoek plaats
vindt, zodat het risico helder wordt en er aan oplossingen (de
beheersmaatregelen) kan worden gewerkt. Daar waar dit
niet mogelijk is, of er sprake is van een restrisico na uitvoe-
ring van de beheersmaatregel, zijn de risico's vertaald in
geld en in de raming van de projectkosten meegenomen.
Desalniettemin blijft er altijd een beperkt risico over, zoals
dat ook geldt voor alle andere projecten die de provincie uit-
voert.

Risico; hogere voorrinancieringslasten:
Uitgezonderd de markt- en Waddenfondsbijdrage, komen
alle bijdragen tijdig beschikbaar. Hiervoor zijn of worden kas-
ritme -afspraken gemaakt. De bijdrage van de markt is gere-
lateerd aan het gebruik van de sluis over een langere peri-
ode. Naar verwachting 12 tot 15 jaar. De marktbijdrage moet
daarom worden voorgefinancierd. Wij hebben hierover met
de marktpartijen nog geen definitieve afspraken gemaakt en
komen hier als onderdeel van het voorstel voor fase 2 (de
bouw van de sluis) tezijnertijd op terug.

brengsten:

- 10 / 18 - 01762637
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Het risico bestaat dat een deel van de verwachte syner-
gie/werk met werk voordelen niet wordt behaald.
Niet alle vaargeulen zijn onderzocht op kwaliteit van het bo-
demmateriaal daardoor is er een potentieel risico dat een
deel van het vrijkomende bodemmateriaal niet elders ge-
bruikt kan worden.
Ook bestaat het risico dat er zich niet tijdig voldoende pro-
jecten aandienen of dat de verwachte synergievoordelen met
het project Versterken Afsluitdijk niet voldoende kunnen wor-
den gerealiseerd. Wij zijn in de businesscase uitgegaan van
een synergievoordeel € 10 mln. Dit inverdieneffect heeft
vooral betrekking op kosten die gemaakt moeten worden om
de geulen op diepte te brengen. Wanneer bovengenoemde
risico's zich voor gaan doen, kunnen wij op dat moment er
voor kiezen de kosten vooralsnog niet te gaan maken. Er is
dan geen acuut liquiditeitsprobleem voor het project. Conse-
quentie is wel dat de geulen dan niet op diepte worden ge-
bracht. De geulen moeten gereed zijn uiterlijk 31-12-2028. Er
is dus tijd beschikbaar om de uitvoering van de werken over
een langere periode uit te smeren en te onderzoeken op
welke wijze de gewenste synergie alsnog kan worden gerea-
liseerd. Maar er is ook tijd om eventueel naar andere oplos-
singen te kijken. Wij zijn derhalve van mening dat de provin-
cie vooralsnog voldoende beheersmogelijkheden heeft om
dit risico te managen.
Overigens verwachten wij binnenkort al een eerste werk met
werkafspraak te kunnen afronden.
Synergie verwachten wij verder door afstemming tussen de
bruggen en het onderdeel keersluis uit het project Versterken
Afsluitdijk van Rijkswaterstaat en het project Gebiedsontwik-
keling Kornwerderzand uit het programma De Nieuwe Af-
sluitdijk.

Risico; tegenvallers op BTW compensatie:
Uitgangspunt voor de kostenraming is dat er op het regionale
overheidsaandeel in de financiering BTW gecompenseerd of
verrekend kan worden. In de afgelopen jaren is op de grotere
rijksprojecten, die door de Provincie zijn uitgevoerd, zoals de
N31 in Harlingen of De Haak om Leeuwarden, sprake ge-
weest van compensatie en of verrekening van BTW. Per pro-
ject zijn hier maatwerk -afspraken over gemaakt met de In-
specteur van Belastingen. Ook het project sluis Kornwerder-
zand is inmiddels bij de Inspecteur onder de aandacht ge-
bracht. Hierbij wordt dezelfde lijn gevolgd als bij vorenge-
noemde projecten. Het is reëel te veronderstellen dat ook dit-
maal de BTW op het regionale aandeel, wat staat voor het
regionale belang, kan worden verrekend of gecompenseerd.
Het definitieve besluit hierover van de Inspecteur heeft pas
plaats nadat het project is gerealiseerd en een verzoek op
basis van de gemaakte kosten is ingediend. Definitieve ze-
kerheid aan de voorkant wordt niet door de Inspecteur gege-
ven.

li§.12.2A2atavallers bij het definitief afronden van de
Waddenfonds- en marktbijdrage:

- 11 / 18 - 01762637
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Wanneer in de komende tijd mocht blijken dat de geraamde
bijdragen van de markt en het Waddenfonds (nog) niet gere-
aliseerd kunnen worden en er dus een gat in de financiering
is, zullen wij genoodzaakt zijn de start van 2e fase (het ver-
vangen van de sluis) van het project uit te stellen. Zoals eer-
der aangegeven, zijn hiervoor ook afspraken gemaakt in de
Bestuursovereenkomst. Wij zullen ons in die situatie beraden
op de verdere stappen die wij kunnen ondernemen en u
daarover informeren.

Om de met de Minister afgesproken wensplanning te halen,
hebben wij vooralsnog tot 2026 om de restfinanciering rond
te krijgen. In het meest slechte scenario komt er geen oplos-
sing voor de restfinanciering binnen die termijn. In die situa-
tie is er de mogelijkheid om af te zien van de vervanging van
de sluis in de periode tot 2028. De sluis zal dan weer meelo-
pen in het onderhouds- en vervangingsprogramma van
Rijkswaterstaat en, op basis van de huidige inzichten, in
2050 voor vervanging in aanmerking komen. Dit betekent
daarmee niet dat de vervanging van de bruggen in 2025 en
de extra investering in de verbreding van de bruggen (van €
6 mln.) een desinvestering zijn. Het betekent wel dat de extra
investering voor de verbreding pas later (in 2050) rendement
oplevert en dus voor de markt voorlopig geen voordelen op-
!evert. Uitstel van de vervanging van de bruggen is geen op-
tie, gezien de slechte staat van de brugdekken. Dus deze
voorinvestering is sowieso verdedigbaar.

De extra investering voor de verbreding van de bruggen nu
achterwege laten en de bruggen in 2050 opnieuw aanpakken
en dan verbreden is zoals hiervoor gesteld geen reële optie.
Het Rijk zal dan namelijk in 2025 groot onderhoud moeten
plegen, door de bestaande bruggen met de huidige afmetin-
gen te vervangen, en deze investering zou dan na 25 jaar al
weer vernietigd worden. Ook zouden de daarmee gepaard
gaande financiële middelen niet meer beschikbaar zijn voor
het project sluis.
Wij zijn derhalve van oordeel dat het eventueel uitstellen van
de vervanging van de sluis (fase 2) tot 2050 geen risico is
dat in deze fase tot andere besluiten zou moeten leiden.

De procedure voor de aanvraag van een Waddenfondsbij-
drage door de gemeente SCrdwest-Fryslán is gaande. De be-
sluitvorming heeft plaats in de eerste helft van 2021..
Door het Waddenfonds wordt een voorlopige beoordeling
van de aanvraag uitgevoerd als onderdeel van de advisering
aan de Stuurgroep van de haalbaarheid van aanvraag. Dit is
de normale procedure bij projecten die aangemeld worden in
het kader van het investeringskader Wadden. De resultaten
van deze voorlopige beoordeling komen in het najaar be-
schikbaar. De portefeuillehouder zal u dan hierover nader in-
formeren. Wij verwachten dat de Waddenfondsaanvraag
succesvol kan worden ingediend.
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De betrokken bedrijven hebben op 16 april de Minister en de
drie betrokken provincies een voorstel gedaan voor een re-
geling op basis waarvan de marktbijdrage na gereed komen
van het project kan worden gegenereerd. De bedrijven zijn
met dit alternatieve voorstel gekomen, omdat een tol- of
marktbijdragewet niet aanvaardbaar was voor de Minister.
De alternatieve regeling die nu is voorgesteld behoeft nog
nadere uitwerking. Een eerste beoordeling van de haalbaar-
heid door een team van deskundigen, waaronder enkele
hoogleraren over de haalbaarheid van deze regeling was po-
sitief. De bedrijven zijn inmiddels in overleg met onze Dienst,
de andere regiopartners en het ministerie van I en W met de
uitwerking begonnen. Wij verwachten dat er uiterlijk in de-
cember definitieve duidelijkheid is over de juridische haal-
baarheid. Wij zullen u tegen die tijd informeren over de resul-
taten.
Kort samengevat ziet de regeling er als volgt uit:
- een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de bedrijven en
de provincie op basis waarvan de bedrijven voor het schut-
ten van nieuwgebouwde, bovenmaatse, schepen (superjach-
ten en lading voerende schepen/werkschepen) een bijdrage
leveren aan een nog in te stellen investeringsfonds voor het
project sluis Kornwerderzand.
- een aanpassing van de havenverordening van de havens
langs het IJsselmeer op basis waarvan de grote vissers- en
lading voerende schepen een extra opslag op de havengel-
den betalen, die toevalt aan het eerder genoemde investe-
ringsfonds.
- een aanpassing van de provinciale en gemeentelijk struc-
tuurvisies op grond waarvan nieuw te vestigen werven ver-
plicht worden deel te nemen aan eerder genoemde privaat-
rechtelijke overeenkomst. Op die wijze wordt voorkomen dat
nieuwe bedrijven niet deelnemen aan de regeling en daar-
mee een betere (oneerlijke) concurrentiepositie verwerven.
De minister heeft de bedrijven toegezegd opnieuw om tafel
te gaan en te zoeken naar een andere oplossing, mocht blij-
ken dat de geschetste regeling uiteindelijk niet haalbaar is.

Risico; tegenvallende bijdragen van de marktpartijen ge-
durende de looptijd van de bijdrageregeling:
Met de bedrijven is afgesproken dat zij op basis van gebruik
van de sluis een bijdrage leveren aan de financiering van de
kosten tot een bedrag van € 26,5 mln. Op basis van een
analyse verwachten wij dat er 12 tot 15 jaar nodig zal zijn om
het totale bedrag binnen te halen. Met de bedrijven is afge-
sproken dat deze termijn langer wordt wanneer het bedrag
nog niet compleet is opgehaald. Het omgekeerde is natuurlijk
ook aan de orde. Met deze afspraak is in principe geregeld
dat het volledige bedrag kan worden opgehaald. Los van
conjuncturele of bedrijfsmatige ontwikkelingen, zoals bijv.
een tijdelijke terugloop in omzet, vertrekkende bedrijven of
faillissementen. Deze afspraak wordt onderdeel van de pri-
vaatrechtelijke overeenkomst die nog moet worden afgeslo-
ten (zie het risico hiervoor).
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Risico; de consequenties van de maatregelen rond Co-
vid 19:
Vooralsnog hebben de maatregelen in het kader van Covid
19 nog geen consequenties gehad voor het proces om te ko-
men tot definitieve besluitvorming. Desalniettemin sluiten wij
niet uit dat er nog gevolgen voor de verdere projectuitwer-
king kunnen ontstaan. Vooral de tijdsafspraken zouden wel
eens onder druk kunnen komen te staan, omdat prioriteiten
bij de betrokken partijen tijdelijk soms anders liggen. Wij vra-
gen uw Staten daar op voorhand begrip voor. Mochten er ge-
volgen ontstaan die fundamentele consequenties hebben,
dan houden wij u daarvan op de hoogte.
De Covid-19 crisis heeft grote gevolgen voor het bedrijfsle-
ven in Nederland. Ook de bouwsector wordt hard geraakt.
Met het snel op de markt brengen van een eerste fase van
het project kan de Provincie voor extra bouwvolume zorgen
en daarmee de bedrijven en de werkgelegenheid steunen.

Probleemoplossing : In de Bestuursovereenkomst zijn afspraken opgenomen op
basis waarvan de Provincie het project sluis Kornwerderzand
gefaseerd kan uitvoeren. Hierdoor wordt tijd gekocht om de
laatste onderdelen van de financiering te regelen. Wanneer
de overeenkomst tijdig wordt vastgesteld en ondertekend
kan d.m.v. het realiseren van de eerste fase de synergie met
aanpalende werken, zoals de versterking van de Afsluitdijk,
gerealiseerd worden.

Foarkaroplossing/
Yntegrale &waging

: De Bestuursovereenkomst op korte termijn vaststellen en on-
dertekenen. Hiermee wordt de financiering, op de markt- en
Waddenfondsbijdrage na, definitief geborgd en kan de uit-
voering in fasen worden opgepakt. De gefaseerde aanpak
biedt ruimte en tijd om de Waddenfondsaanvraag en de re-
geling voor de marktbijdrage af te ronden. Tevens steunt de
Provincie de bouwsector in deze, als gevolg van de Covid-19
crisis, moeilijke economische tijd.
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li1tfiering Wanneer uw Staten geen wensen en bedenkingen hebben
met betrekking tot de overeenkomst zal deze voor het zo-
merreces door ons definitief worden vastgesteld en onderte-
kend. Hierover hebben wij een principe afspraak met de Mi-
nister gemaakt. Aansluitend willen wij zo snel mogelijk star-
ten met de uitwerking van de bruggen als onderdeel van de
1efase. Voorbereidende gesprekken met Rijkswaterstaat en
de aannemer van de Afsluitdijk (Levvel) over de afstemming
en synergie tussen de projecten zijn in gang gezet. Wij ver-
wachten dat de aanbesteding van de bruggen in 2022 kan
plaats vinden. De bruggen, ie fase, kan uiterlijk in 2025 wor-
den opgeleverd. De verruiming van de geulen willen wij zo-
veel mogelijk door middel van zandwinning realiseren. Pro-
jecten met een zandbehoefte kunnen van ons het recht krij-
gen om dit te winnen in de geulen en deze zo op het ge-
wenste profiel te brengen. Met een eerste project zijn inmid-
dels afspraken gemaakt.
Na het afronden van de Waddenfondsaanvraag en de rege-
ling voor de marktbijdrage zullen wij u over de uitkomsten in-
formeren. Wij denken voor dit laatste onderdeel nog ruim
een jaar nodig te hebben. Voor fase 2, de bouw van de ver-
ruimde sluis is het ons doel om deze uiterlijk in 2028 op te le-
veren.

De (aanvraag) procedure voor de Waddenfondsbijdrage
loopt. Besluitvorming heeft plaats in de eerste helft van 2021.
De afspraak over de regeling voor de marktbijdrage, die wij
op 17 april jl. met de Minister en de betrokken bedrijven heb-
ben gemaakt, wordt inmiddels nader uitgewerkt. Wij hebben
onderling afgesproken uiterlijk in december duidelijkheid te
willen hebben over de haalbaarheid van de door de bedrijven
voorgestelde oplossing. Om deze planning te halen, hebben
wij een actieplan opgesteld.

Monitoaring/evaluaasje : Via reguliere P&C-instrumenten. Zo nodig aangevuld met
schriftelijk informeren over de actualiteit.

Stjoering : n.v.t.

Ferfolchproseduere : PS zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang
van de Waddenfondsaanvraag en de uitwerking van de rege-
ling voor de marktbijdrage.

Oare punten Voor de uitvoering van het project moeten uw Staten een
krediet vaststellen. Wij stellen u, middels bijgevoegde begro-
tingswijziging, voor een uitvoeringskrediet van € 100 mln. be-
schikbaar te stellen voor de uitvoering van de 1efase van het
project. Het Rijk draagt hiervoor € 96.5 mln. bij, de provincie
Fryslán € 3.5 mln. De afgesproken bijdragen van de partners
worden ingezet voor fase 2.

Door uw Staten is onder nr. 1772 de volgende motie over de
sluis aangenomen:
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"Dogge it fersyk oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten
- Der by de minister fan it Ministearje fan Ynfrastruktuer en
Wettersteat op oan te stean om ynfolling te jaan oan it regio-
nale oanbod troch de tafaller op de oanbesteging fan de op-
wurdearring fan de OfslCitdykyn te setten foar de opwurdear-
ring fan de slCisop Koarnwertersán c.q. de dérby hearrende
brégen en sadwaande wurk mei wurk te meitsjen;
- Dit by de oare regionale partners yn it omtinken te bringen
sadat hja itselde sinjaal jaan kinne oan de minister. "

Deze motie is tot uitvoering gebracht, door deze kwestie bij
de Minister onder de aandacht te brengen. Ook de regionale
partners hebben dit verzoek bij de Minister onder de aan-
dacht gebracht, zo ook leden van de Kamercommissie. De
Minister heeft aangegeven dat een aanbestedingsvoordeel
nog niet betekent dat er uiteindelijk ook een financieel voor-
deel overblijft op het moment dat het project is opgeleverd en
afgerekend en dat dit moment pas over circa vijf jaar aan de
orde is. Zij was daarom niet bereid de meevaller in te zetten
voor het project sluis Kornwerderzand.

Ljouwert„i
Deputearre:Stelen fan Fryslán,

sitter

R.E. Bouius —Riemersma, MBA MCM, sekretaris

foar dizze, de loko-provinsjesekretaris
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UTSTEL

Underwerp : Bestuursovereenkomst sluis Kornwerderzand
(01762637)

Provinsjale Steaten fan Fryslán

Nei it lézen fan it Citstel fan Deputearre Steaten fan Fryslán fan 11 mei 2020, nr.
GS000581 oangeande Bestuursovereenomst sluis Kornwerderzand

Mei it each op

Oerwagende dat

Beslute

- De afspraken over de realisatie en financiering van
het project in een afrondend stadium komen;
- Het ondertekenen van de overeenkomsten met het
Rijk van belang zijn om de afspraken definitief te
verankeren;
- Een snelle start van de 1e fase belangrijk is om de
gewenste synergie -effecten te bereiken;
- Een snelle start van de 1efase ook nodig is omdat de
bruggen technisch af zijn en uiterlijk in 2025 moeten
zijn vervangen;
- Een snelle start tenslotte ook van belang is voor de
werkgelegenheid in de bouwsector in deze Covid-19
crisis;
- Na realisatie de huidige problemen met de bruggen
bij Kornwerderzand tot het verleden zullen gaan
behoren.

1. Kennis te nemen van het voornemen van het
College van GS om in te stemmen met de
Bestuursovereenkomst sluis Kornwerderzand, inclusief
de daarbij behorende bijlagen;
2. Daarbij geen wensen en bedenkingen kenbaar te
maken;
3. De begrotingswijziging "Opvoeren
investeringskrediet sluis Kornwerderzand le fase" vast
te stellen.

- 17 / 18 - 01762637





Sa féststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslán yn harren iepenbiere gearkomste fan,

drs. A.A.M. Brok, foarsitter

A.G. Rosier, griffier
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