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Onderwerp

Beantwoording technische vragen
Datum

1 juli 2020
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Van Dijk,

C2263397/4725157

Uw kenmerk

Contactpersoon

Bij e-mail van 29 juni 2020 heeft u namens de PvdA fractie technische vragen
over het Statenvoorstel 20/54A Meanderende Maas gesteld.

A.L. (Anneloes) Visser - Grijp

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

Email

Telefoon

(06) 18 30 32 58

avisser@brabant.nl

Op de website van meanderendemaas.nl staat in de Startverkenning uit 201 6
bedragen genoemd op pagina 11 onder punt 2.8 voor het project. Zie
bijlage: https://www.meanderendemaas.nl/wpcontent/uploads/2017/05/Startbeslissing-integrale-verkenning-ravensteinlith■pdf?v=3
Vragen:
1. Zijn deze bedragen gewijzigd in de afgelopen jaren, kostenraming en
de financiering? Bijvoorbeeld door indexering.
2. En wat is de bijdrage van de provincie in dit project? Hoe is deze
3.

begroot en waaruit bestaat de dekking?
En wat is de inbreng van gemeenten en Natuurmonumenten?

Antwoord:
De in de Startbeslissing 2016 (pagina 11, punt 2.8) genoemde kosten
betreffen de rivierverruiming en gebiedsontwikkeling en zijn volgens de
gebruikelijk rekensystematiek bij MIRT-onderzoeken berekend op basis van
een globaal onderzoek naar mogelijke maatregelen. Hiervoor was dekking
door rijk en regio.

Bijlage(n)

Provincie Noord-Brabant

Tijdens van de Verkenningsfase (2020) is het plan meer in detail uitgewerkt en
zijn de kosten van de maatregelen in het Voorkeursalternatief (VKA) voor
dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling opnieuw berekend en
geïndexeerd. Er is dekking voor de maatregelen.

Datum

1 juli 2020
Ons kenmerk

C2263397/4725157

1. Ja, de bedragen zijn gewijzigd. De uitvoeringskosten van het VKA
betreffen circa ^235 mln., waarvan circa ^ 135 mln. voor de
dijkversterking en circa ^100 mln. voor rivierverruiming en
gebiedsontwikkeling. Er is dekking voor de maatregelen bij de
betrokken projectpartners.
2.

De bijdrage van de provincie Noord-Brabant is š3 mln.
De provinciale bijdrage betreft š3 mln. vanuit het programma Water
en Bodem (product 03.01.03 Fysieke veilige leefomgeving
water"), onderdeel waterveiligheid. Deze middelen zijn onderdeel
van de 1e tranche Rivierverruiming die beschikbaar zijn gesteld door
PS (via de Begrotingswijziging 74/15A)
Indirect levert de provincie Noord-Brabant via het Groen
Ontwikkelfonds Brabant (GOB) ook een bijdrage van š1 0- tot een
maximum van ^25 mln. Dit is afhankelijk van de te realiseren ha.
NNB c.q. de GOB-subsidie-aanvraag.
Dit is onderdeel van de verstrekte opdracht van de provincie aan het
GOB om subsidie te verlenen ten behoeve van de afwaardering van
de grondprijs voor het begrensde provinciale deel van het
Natuurnetwerk Brabant. Deze opdracht wordt gedekt uit de reserve
'Investeringsagenda: Groenontwikkelfonds'.

3.

Het overige deel wordt ingebracht door rijk en regio. Waarvan de
regiopartners: gelderse partners (provincie en gemeenten) ^2,5 mln,
gemeente Oss ^2,3 mln. Natuurmonumenten draagt bij ter waarde
van ^50,2 mln vanuit haar 'revolving-fund' MeerMaas en door
opbrengsten vanuit zelfrealisatie voor verwerving van gronden die
bijdragen aan natuurrealisatie.

Met vriendelijke groet,
A.L. Visser - Grijp

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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