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Bijlage 3 Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen (Stcr. 22 maart 2020, nr. 12253)

 

Aanvulling op de Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen, artikelen 4 en 5 en bijlage 2, zoals door

partijen geaccordeerd op XXX, en opgenomen als bijlage 3.

 

A. Artikel 4 lid 4 wordt als volgt aangevuld: 

Uit de onderzoeken in de Verkenningsfase is gebleken dat aanvullende maatregelen noodzakelijk

zijn en dat die leiden tot een overschrijding van het projectbudget en de risicoreservering met € 9,5

miljoen. Vanwege deze extra eisen voor klimaatrobuustheid en Natura2000 dragen hierna

genoemde Partijen als volgt bij aan dit extra projectbudget :

- de Ministers van IenW en LNV stellen tezamen € 6,5 miljoen rijksgeld extra beschikbaar

in de vorm van een reservering;

- de provincie Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en

Staatsbosbeheer verenigd in het Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG) stellen

tezamen € 3 miljoen extra (incl. BTW) beschikbaar. De invulling van deze regionale

bijdrage wordt gevonden in synergieprojecten. Deze projecten leveren een positief

resultaat aan de opgaven van het BOG en aan het project Getij Grevelingen;

 

B. Artikel 5, eerste lid, onder b., eerste gedachtestreepje, wordt als volgt aangevuld: 
- of dat de bijdrage direct relateert aan getijdenenergie en het onderzoek daaraan in de

planuitwerkingsfase;

 

C. Bijlage 2 kent een toevoeging met een sub d onder A.1. Doorlaatmiddel en mitigerende

maatregelen. De toevoeging komt als volgt te luiden: 

d. Dekkingstekort extra eisen klimaatrobuustheid en Natura2000: 

Bijdrage Ministeries van IenW/LNV     6,5 mln

Bijdrage BOG (in de vorm van synergieprojecten)   3 mln (incl. BTW)

Toelichting

De bestuurlijke partners verenigd in het Bestuurlijk Overleg Getij Grevelingen (BO-GG) zijn

overeengekomen om de Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen (Stcr. 22 maart 2020, nr. 12253)

aan te vullen. Het betreft afspraken over de financiering van aanvullend projectbudget voor de

realisatie en de voorwaarde voor de bijdrage van de Minister van EZK aan de publieke

planuitwerkingskosten. 

 

Initiatiefnemers van deze aanvulling zijn de Minister van I&W, de Minister van LNV, de Minister van

EZK voor zover het de rijksbijdragen betreft, alsmede van het bestuur van de provincie Zeeland,

gemeente Schouwen-Duiveland en gemeente Goeree-Overflakkee (verenigd in het Bestuurlijk

overleg Grevelingen) voor zover het de bijdrage van het BOG betreft. 

 

Onder A

Ten tijde van de ondertekening van de Bestuursovereenkomst in 2019 hebben partijen reeds

onderkend dat uit  de Verkenningsfase zou kunnen blijken dat aanvullende maatregelen

noodzakelijk zijn en dat die leiden tot een overschrijding van het eerder begrote projectbudget en

de risicoreservering van in totaal €139,5 miljoen. In 2019 is gebleken dat inderdaad een tekort van

€ 9,5 miljoen is ontstaan op het projectbudget. Vanuit de begroting voor het Programma Aanpak

Grote Wateren is voor het project Getij Grevelingen € 6,5 miljoen extra rijksgeld beschikbaar

gesteld.  

Ook de regiopartijen (provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en de gemeenten Goeree-Overflakkee en

Schouwen-Duiveland), verenigd in het Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG), dragen € 3 miljoen

(inclusief BTW) bij.  De invulling van deze regionale bijdrage wordt gevonden in synergieprojecten.

Deze projecten leveren een positief resultaat aan de opgaven van het BOG en aan het project Getij

Grevelingen.

 

De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland verklaren daarnaast volledig achter

het project Getij Grevelingen en de eerder toegezegde bijdragen voor dit project te staan op grond

van de inhoud en omvang van de planuitwerkingsfase Getij Grevelingen omdat er sprake is van
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een gedeelde ambitie bij alle partners in het werkverband om een klimaatrobuuste en –neutrale

doorlaat in de Brouwersdam te realiseren waarbij het benutten van getijdenenergie een

nadrukkelijke onderzoeksopgave is.

 

Onder B

De door de Minister van EZK voorgestelde aanvulling betreft een verruiming van de voorwaarden

zodat de bijdrage daadwerkelijk kan worden benut voor de publieke planuitwerkingsfase. 

 

Onder C

Bijlage 2 wordt aangevuld als gevolg van de aanvullende afspraken tussen Rijk en regio over de

financiering van het dekkingstekort. 


