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 Statenvoorstel 

 
   

 *2277677* 
 

Onderwerp 

Financiering verbreding sluis Kornwerderzand  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
 

1. Kennis te nemen van de beoogde regionale budgettering van € 73,5 mil-

joen voor de realisatie van het project verbreding sluis Kornwerderzand, 

waarbinnen sprake is van een bijdrage van € 2,5 miljoen van de provincie 

Flevoland en een bijdrage van € 0,5 miljoen van de gemeente Urk. 
 

2. Een aanvullend bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen om de bij-

drage van de provincie Flevoland aan het project op het gevraagde ni-

veau te krijgen en dit aanvullend te oormerken in de reserve Strategische 

projecten. 
 

3. Een bijdrage van € 2,5 miljoen van de provincie Flevoland te beschouwen 

als het maximale aandeel dat de provincie Flevoland bereid is om te ne-

men in de financiering van het project.  
 

4. Geen bijdrage te verlenen aan een garantstelling voor dekking van tekor-

ten in de financiering van het project. 
 

5. Geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van dit Statenvoorstel tot 

het moment waarop het ministerie van I&W Kamerleden en Statenleden 

zal informeren over de visie van de minister inzake de uitvoerbaarheid en 

de financiering van het project. 
 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
 

Dit voorstel past binnen het Programma Economie, programmaonderdeel 3.1 

Ondernemerschap en groei, waarin als onderdeel van het doel om tot een 

ondernemersklimaat (ecosysteem) te komen waar bedrijven met toekomst in 

Flevoland hun groeiambitie kunnen waarmaken, als één van de activiteiten is 

benoemd een passende bijdrage te leveren aan verbreding en verdieping van 

de sluizen bij Kornwerderzand. 
 

3. Eerdere behandeling  
 

Provincie Flevoland heeft initieel € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld en tij-

dens de Algemene Beschouwingen van 10 mei 2017 hebben uw Staten additi-

oneel € 1 miljoen vrijgemaakt.  
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
 

1.1. Uw Staten is toegezegd dat u na het zomerreces 2018 nader wordt ge-

informeerd over de stand van zaken rond de verbreding van de sluis 

Kornwerderzand.  
 
2.1. Op 25 september zal er een overleg plaatsvinden tussen de minister en 

de gedeputeerden van de provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland. In 

dat overleg zal de regionale financiering van het project worden be-

sproken, waarbij vooraf als eis is gesteld dat de regionale bijdrage hard 

dient te zijn.  
 

3.1. Teneinde de bijdrage van de provincie Flevoland op het niveau te krij-

gen dat nodig is, is een aanvullend bedrag van € 1 miljoen benodigd. 

Het doel van de behandeling is het beschikbaar stellen van deze midde-

len. 
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5. Verdere behandeling PS 
 
Uw Staten zullen worden geïnformeerd over de visie van de minister ten aanzien van de uit-

voerbaarheid en de financiering van het project. Daarnaast is de ondertekening van een inten-

tieovereenkomst gepland in november. 
 

6. Korte toelichting op voorstel 
 
Het project Kornwerderzand bestaat uit vergroting van de sluis, vernieuwing van de verkeers-

bruggen en verdieping van bijbehorende vaargeulen. Het gaat hier over Rijksinfrastructuur. De 

totale kosten zijn geraamd op circa € 203 miljoen. De provincie Fryslân is namens de regio trek-

ker van het project. De provincies Flevoland en Overijssel en de gemeenten Súdwest-Fryslân, 

Urk, Zwolle, Kampen en Meppel participeren hierin. Daarnaast is het bedrijfsleven aangehaakt. 

De wens voor realisatie van het project staat al sinds 2013 op de regionale agenda. Tot op he-

den heeft dit nog niet tot een concreet resultaat geleid, omdat het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat (IenW) nog niet overtuigd is van de meerwaarde van het project.  

 

Afgelopen jaar heeft de provincie Fryslân de gesprekken met het ministerie nieuw leven inge-

blazen, waarbij is afgesproken dat uiterlijk in september 2018 duidelijkheid moet komen over 

de scope, nut en noodzaak, de raming en financiering van het project. Dit moet leiden tot een 

go/no go-besluit. 

 

Op 25 september 2018 vindt een gesprek plaats tussen minister Van Nieuwenhuizen van IenW en 

de betrokken gedeputeerden van de provincies Fryslân, Flevoland en Overijssel over de meer-

waarde en (financiële) haalbaarheid van het project. Het ministerie heeft over de financiering 

aangegeven dat de regio € 73,5 miljoen ‘hard’ beschikbaar moet hebben. Het ministerie is dan 

bereid te kijken naar de resterende financiering van circa € 129,5 miljoen. Tot op heden heeft 

het ministerie € 30 miljoen gereserveerd voor het project (motie Hoogland, 6 december 2016). 

 

De regionale financiering is als volgt opgebouwd: 

 
Provincie Fryslân, inclusief gemeente Súdwest-Fryslân € 16    mln. 

Provincie Overijssel, inclusief gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel €  3     mln. 

Provincie Flevoland, inclusief gemeente Urk €  3     mln. 

Marktbijdrage € 26,5 mln. 

Waddenfonds € 15    mln. 

Werk-met-werk voordeel € 10    mln. 

Totaal € 73,5 mln. 

 

Drie onderdelen van de regionale financiering zijn echter niet ‘hard’, te weten: de Marktbijdra-

ge, het Waddenfonds en het Werk-met-werk voordeel. De provincie Fryslân heeft aangegeven 

dat zij garant staat voor deze ‘zachte’ onderdelen Marktbijdrage en Werk-met-werk voordeel en 

deels voor de bijdrage uit het Waddenfonds. Bij dit laatste onderdeel  is ambtelijk door Fryslân 

aan de provincies Overijssel en Flevoland voorgesteld om van het mogelijke tekort, elk een der-

de deel te financieren.  

 

Marktbijdrage 

De marktbijdrage van € 26,5 miljoen is niet zeker. Het Rijk heeft aangegeven geen Tolwet te 

willen. De bijdrage zal dan op een andere manier geïnd moeten worden. Provincie Fryslân on-

derzoekt hiervan de mogelijkheden en heeft ambtelijk toegezegd voor dit financiële risico ga-

rant te staan. Besluitvorming over de garantstelling moet nog plaatsvinden in het college van 

Gedeputeerde Staten van Fryslân. 

 

 
  



S
ta

te
n
v
o
o
rs

te
l 

 

  Statenvoorstel 
Registratie 

2277677 

Bladnummer 

3 

 

 

 

Werk-met-werk voordeel 

Het werk-met-werk voordeel van € 10 miljoen is eveneens niet zeker. Deze kostenbesparing kan 

worden behaald door het vrijkomende zand bij het verdiepen van de vaargeulen en dit te ge-

bruiken voor andere regionale projecten in het IJsselmeergebied. Tussen het Rijk en derden zijn 

echter ook al zandwinningscontracten afgesloten. Provincie Fryslân onderzoekt dit en heeft 

eveneens op dit punt ambtelijk toegezegd voor dit financiële risico garant te willen staan. Over 

deze garantstelling moet ook nog besluitvorming plaatsvinden in het college van Gedeputeerde 

Staten van Fryslân. 

 

Waddenfonds 

Provincie Fryslân heeft aangegeven te verwachten dat de bijdrage van het Waddenfonds in de 

eerste tranche naar verwachting € 1 tot 2 miljoen euro zal opleveren. Hierover komt eind sep-

tember 2018 meer duidelijkheid. Dit betekent dat de kans groot is dat er voor € 13 tot 14 mil-

joen geen dekking is. De provincie Fryslân heeft aan de provincie Flevoland en Overijssel ver-

zocht  mede garant te staan voor dit bedrag. 

 

TEN-T 

In de regionale financiering is geen rekening gehouden met een bijdrage vanuit Europa, omdat 

het beschikbare budget beperkt is en de aanvragen aanzienlijk. De provincie Fryslân heeft des-

ondanks voor de derde keer een aanvraag van € 26,5 miljoen ingediend bij het Connecting Euro-

pe Facility (CEF) programma, ook wel Trans-European Network Transport (TEN-T) programma 

genoemd. In september 2018 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. In de aanvraag maakt 

de route via Kornwerderzand onderdeel uit van 1 van de 9 kernnetwerkcorridors van Europa, te 

weten de ‘North Sea-Baltic Corridor’, de route van de havens van Antwerpen-Rotterdam-

Amsterdam naar de Baltische Staten. Mocht deze aanvraag (deels) gehonoreerd worden, dan is 

sprake van een meevaller die zal worden benut voor de financiering. Op dit moment is onbe-

kend voor welke voornoemde zachte onderdelen de eventuele meevallers zullen worden inge-

zet. 

 

Financiële bijdrage van de provincie Flevoland 

Onderdeel van de regionale inbreng is een bijdrage van de provincie Flevoland van € 3 miljoen. 

Met het additioneel vrijmaken van € 1 miljoen met de Algemene Beschouwingen van 10 mei 

2017 is binnen de reserve Strategische projecten een bedrag geoormerkt van € 1,5 miljoen. De 

gemeente Urk heeft op 25 juli 2018 schriftelijk bevestigd dat zij, zij het onder voorwaarden, 

een eenmalige bijdrage van maximaal € 0,5 miljoen wil leveren. Er dient derhalve nog € 1 mil-

joen extra vrijgemaakt te worden om de bijdrage van de provincie Flevoland te kunnen dekken. 

Het voorstel is om dit bedrag aanvullend te oormerken binnen de reserve Strategische pro-

jecten. 

De voorwaarden van Urk behelzen dat zij de participatie van de provincie Flevoland, de ge-

meente Lelystad, de provincie Overijssel en het cluster Zwolle-Meppel-Kampen Urk als rand-

voorwaarde ziet om tot het leveren van een bijdrage over te gaan. Wat betreft Lelystad en 

Meppel is daar nog niet aan voldaan. 
 

 
7. Beoogd effect 
 
De verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand draagt bij aan de economische ont-

wikkeling van Flevoland in het algemeen en aan de Flevolandse havenontwikkeling in het bij-

zonder. 
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8. Argumenten 
 

 
1.1 De regionale budgettering van € 73,5 miljoen is noodzakelijk voor realisatie van het pro-

ject. 

Ter dekking van de investering van in totaal € 203 miljoen dient deze bijdrage te worden 

geleverd. Ruim € 50 miljoen van deze bijdrage bestaat uit de marktbijdrage, het Wadden-

fonds en het zogenaamde werk-met-werk-voordeel. 
 

2.1 Om de van de provincie Flevoland verlangde bijdrage aan het project te kunnen leveren 

dient additioneel € 1 miljoen te oormerken in de reserve Strategische projecten.  

Hiermee is in totaal € 2,5 miljoen geoormerkt in de reserve Strategische projecten als bij-

drage voor de verbreding van het sluizencomplex Kornwerderzand. Tezamen met de door de 

gemeente Urk toegezegde bijdrage van € 0,5 miljoen komt het totaal op het verlangde ni-

veau van € 3 miljoen. 
 

3.1 Met een bijdrage van maximaal € 3 miljoen voldoet de provincie Flevoland aan de haar ge-

vraagde regiobijdrage. 

De provincie Fryslân heeft Overijssel en Flevoland verzocht of zij, met Fryslân, garant willen 

staan voor de naar verwachting veel lager uitvallende bijdrage van het Waddenfonds en 

stelt voor het verwachte tekort van € 13,5 miljoen, mogelijk € 14 miljoen, elk voor 1/3 te 

dekken. In het meest ongunstige geval komt dit voor Flevoland neer op een extra bedrag 

van € 4,7 miljoen, nog hoger dus dan het eigen aandeel van Flevoland. Het college is niet 

bereid tot deze garantstelling. 

 

3.2 en 4.1 Er zijn geen voldoende financiële middelen voorhanden om te voorzien in een hoge-

re bijdrage aan het project. 

De provincie heeft beperkte mogelijkheden om extra middelen vrij te maken. De vrije om-

vang van de reserve strategische projecten is teruggelopen naar circa € 5,5 miljoen door re-

cente besluiten met betrekking tot de dossiers Oostvaardersplassen, snel internet buitenge-

bied en de verwerking van de uitkomst van de algemene beschouwingen in de concept Pro-

grammabegroting 2019. De in het vorenstaande geschetste ‘worst case’ scenario, waarbij 

sprake is van een extra bijdrage van € 6,2 miljoen, valt dus niet uit deze reserve te dekken. 

Inzet van andere bestemmingsreserves ligt niet voor de hand, tenzij door Provinciale Staten 

andere beleidskeuzes worden gemaakt. De Algemene reserve ten slotte (die primair bedoeld 

is voor het opvangen van risico’s) heeft momenteel een omvang waarbij de weerstandratio 

1,4 bedraagt. Zoals bekend is vastgelegd dat deze tussen 1,1 en 2,0 dient te liggen. Het ligt 

dan ook niet voor de hand om middelen uit de Algemene reserve op dit dossier in te zetten. 

In een brief aan de provincie Fryslân, die Fryslân aan de minister zal overleggen ter bevesti-

ging van het feit dat de provincie Flevoland de intentie heeft de gevraagde € 3 miljoen hard 

te maken, is dit bedrag door de provincie dan ook genoemd als zijnde de maximale bijdrage 

waartoe de provincie bereid is. 

 

5. Overleg met de minister op 25 september gebaat bij terughoudendheid vooraf 

Het ministerie van I&W heeft aangegeven over het overleg tussen de minister en de drie 

provincies op 25 september vooraf geen externe mededelingen te doen en vraagt de betrok-

ken partijen hierin dezelfde lijn aan te houden. De provincies Fryslân en Overijssel hebben 

aangegeven aan dit verzoek gehoor te zullen geven. Verwacht wordt dat de minister daags 

na het overleg van 25 september Kamerleden en Statenleden per brief zal informeren over 

haar visie inzake de uitvoerbaarheid en de financiering van het project. 
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9. Kanttekeningen 
 

Geen. 
 
 
Bijlagen 

Geen. 


