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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-745278786 DOS-2012-
0002845

Onderwerp

Voortgang getij Grevelingen

 
Advies

1 . Aan te gaan het addendum op de Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen (BOKII) met het

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur- en

Voedselkwaliteit, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gedeputeerde Staten

van Zeeland, de burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, de

burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer

waarin is verwoord de wijzigingen in de financiering door het ministerie van Economische

Zaken en Klimaat en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland waarin de voortgang van het

getijherstel op de Grevelingen wordt toegelicht en waarin is beschreven hoe het

samenwerkingsverband in de planuitwerkingsfase het voorkeursalternatief zal gaan

uitwerken.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij dit besluit waarin is beschreven dat

Gedeputeerde Staten door deelname in het samenwerkingsverband getij Grevelingen een

bijdrage zullen leveren aan de planuitwerkingsfase van de doorlaat in de brouwersdam. Dit

met als doel gedeeltelijke terugkeer van het getijde op de Grevelingen om daarmee de

waterkwaliteit verbeteren en de mogelijkheden te onderzoeken voor het opwekken van

getijde-energie.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan

mevrouw J. Baljeu, gedeputeerde water van de Provincie Zuid-Holland, om het thans

voorliggende addendum en eventuele volgende wijzigingen gedurende de collegeperiode 2019-

2022, op de Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen (BOKII) alsmede het vernieuwen van de

bestuursovereenkomst als geheel met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie Economische Zaken en

Klimaat, de provincie Zeeland, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Schouwen-Duiveland,

en Staatsbosbeheer namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 
Bijlagen
1 . Machtiging CdK vervolg BOK II Getij Grevelingen
2. Brief GS PS voortgang getij Grevelingen en addendum BOK
3. Verkenningenrapport VKA getij Grevelingen
4. Addendum bestuursovereenkomst BOK Grevelingen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 1 september 2020 2 juli 2020
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1 Toelichting voor het College

 

 

De inhoudelijke toelichting is vervat in de brief aan Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Dit besluit omvat geen wijziging van de financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland

 

De partijen spannen zich in om het project te realiseren binnen het taakstellend budget van

maximaal € 149 miljoen. Dit bedrag is inclusief de recente extra bijdrage van 9 miljoen een

risicoreserve van € 20 mln. De provincie Zuid-Holland stelt € 10 miljoen beschikbaar (PS hebben

deze bijdrage in 2015 beschikbaar gesteld). Indien het niet haalbaar blijkt om het project te

realiseren binnen het genoemde budget is een aanvullende bijdrage nodig. De provincie Zuid-

Holland heeft hier reeds maximaal € 5 miljoen voor gereserveerd (opgenomen in het

investeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2017-2019). Verder levert de provincie Zuid-Holland

een bijdrage aan de projectorganisatie, waarvoor in de planuitwerkingsfase maximaal 1 ,8 mln

euro is gereserveerd.

 

In de brief is toegelicht dat voor de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt over het dichten

van het gat in de projectbegroting een addendum op de BOK Grevelingen is opgesteld. Zuid-

Holland levert geen extra financiële bijdrage. De regionale bijdrage aan de dekking van het gat

komt uit synergieprojecten met het strategisch programma Grevelingen van de bestuurlijke

partners die samenwerken in het bestuurlijk overleg Grevelingen (BOG).

Verder is in het addendum afgesproken dat het ministerie van economische zaken en klimaat

reeds gedurende de planuitwerkingsfase de beschikbare middelen voor samenwerking met de

markt zal inzetten als tot een dergelijke samenwerking wordt besloten. En tot slot is een afspraak

gemaakt met de gemeenten over het loslaten van de koppeling tussen hun financiële bijdrage en

de realisatie van het strand en de getijdencentrale. Andere deelnemers hadden een dergelijke

harde koppeling niet.

Bedrag excl. B.T.W.: € 0,-

Programma: Versterken natuur in Zuid Holland Beleidsdoel 5.3 'leven met water'

Financiële risico’s: n.v.t.

Juridisch kader

De bestuursovereenkomst getij Grevelingen omvat een inspanningsverplichting. Partijen

verbinden zich aan de doelen en de activiteiten die gezamenlijk zijn overeengekomen. De nu te

ondertekenen aanvulling betreft uitsluitend afspraken over de aanvullende financiering waarin

wordt voorzien door het ministerie van infrastructuur en waterstaat en de gemeenten Goeree-

Overflakkee en Schouwen-Duiveland. 

Het is denkbaar dat gedurende deze collegeperiode nog eens een dergelijke wijziging, toevoeging

of zelfs vervanging van de bestuursovereenkomst als geheel aan de orde komt. Beraadslaging in

het college daarover is in alle gevallen onderdeel van de voorbereiding. De formulering van de

hieronder aangehaalde machtiging van de commissaris van de Koning ter zake omvat dan ook
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eventuele wijzigingen op of vernieuwing van de bestuursovereenkomst getij Grevelingen

 

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op 

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van 

de door de CdK afgegeven machtiging wordt gedeputeerde Baljeu, gemachtigd om in de

collegeperiode 2019-2022 wijzingen op en vernieuwing van de Bestuursovereenkomst

inzake Getij Grevelingen (BOK II) met

· De Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

· De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);

· De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK);

· De Gedeputeerde Staten van Zeeland;

· De Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

· De Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland;

· Staatsbosbeheer;

 namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Geen aanvullingen.

 

3 Proces

 

De komende twee tot drie jaar werkt het projectteam het plan om een doorlaat te realiseren in de

Brouwersdam nader uit. Ook worden de benodigde (formele) documenten opgesteld: de

onderzoeken, juridische besluiten en de vergunningsaanvragen. Aan het einde van deze fase

wordt besloten of de doorlaat daadwerkelijk gerealiseerd wordt volgens het voorgestelde ontwerp

(MIRT projectbeslissing).

Voordat het zover is volgen twee belangrijke besluiten op de zogenoemde tussenmomenten. De

eerste medio Q2 2021 om te besluiten over de ontwerpuitgangspunten voor de doorlaat. Op dat

moment moet helderheid zijn over de technische, financiële en juridische haarbaarheid van het

ontwerp. Een jaar later moet een besluit kunnen worden genomen over de vraag of samen met de

markt de laatste ontwerpstap wordt gezet inclusief getijdencentrale, inclusief een plan voor de

financiering en de risicoverdeling daarvan.

 

4 Participatie

 

De provincie Zuid-Holland neemt het voortouw voor omgevingsmanagement & communicatie,

vanwege de ruime ervaring met programmatisch werken in gebieden. Daaronder valt ook een

uitgebreide participatiestrategie. Met een heel team vanuit de regio en het rijk werkt de provincie

als trekker van het zogenaamde werkspoor omgeving en communicatie aan de het

omgevingsmanagement, stakeholdermanagement, participatie en communicatie van de doorlaat

en de getijdencentrale. De provincie Zuid-Holland is enthousiast over deze opgavegerichte en

netwerkgestuurde aanpak. Temeer omdat die ook ruimte geeft voor een goede verbinding van

getij Grevelingen met lopende initiatieven in de omgeving op het gebied van recreatie en

toerisme, maar ook met agrarische activiteiten via bijvoorbeeld de aanpak van Groene Cirkels.
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5 Communicatiestrategie

 

Zie bij 4, participatie.

 


