
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Provincie Gelderland 
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6800 GX  ARNHEM 
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veerweg Alphen 
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

15 maart 2020 

Ons kenmerk 

 C2256573 /4668004 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

S.T. (Sarie) Buijze 

Telefoon 

(06) 27 74 52 38 

Email 

sbuijze@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

In de E-mail dd. 6 maart 2020 van Mayke van Haagen (provincie Gelderland) 

met als onderwerp ‘ophoging bijdrage project Verlengde brug Veerweg 

Alphen’, is uiteengezet dat de SSK-kostenraming van het Voorlopig ontwerp van 

het project ‘Verlengde brug veerweg Alphen’ zoals gehanteerd in de 

‘Bevoegdhedenovereenkomst Verlengde brug veerweg Alphen’ (dd. januari 

2020, ons kenmerk C2256573/4629532) inmiddels is getoetst aan de 

aanbesteding en dat daaruit blijkt dat de raming te optimistisch is gebleken. Dat 

leidt tot de constatering dat het beschikbare budget (overeengekomen in de 

Bevoegdhedenovereenkomst) ontoereikend is.  

Conform artikel 3 lid 4 van de Bevoegdhedenovereenkomst zijn de drie 

cofinancierende partners de provincie Gelderland, het ministerie Infrastructuur en 

Waterstaat en de provincie Noord-Brabant in overleg getreden. Geconcludeerd 

is dat een ophoging van het reeds beschikbaar gestelde bedrag van totaal € 2 

mln met een extra budget van € 300.000 toereikend zou moeten zijn om het 

project door te laten gaan. Besproken is dat een gelijke verdeling van het extra 

budget haalbaar zou kunnen zijn, dat wil zeggen € 100.000 per partner. 
 

Bij deze kan ik u toezeggen dat, op voorwaarde dat de provincie Gelderland 

en het ministerie IenW ook akkoord zijn, ik namens de provincie Noord-Brabant 

akkoord ga met de door u voorgestelde ophoging met € 100.000 van het door 

de provincie Noord-Brabant in de Bevoegdhedenovereenkomst beschikbaar 

gestelde budget van € 250.000. Dit betekent dat het totale deel van provincie 

Noord-Brabant aan het project Verlengde brug veerweg Alphen komt op € 
250.000 + € 100.000 = € 350.000 incl. BTW.   
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Ik verneem graag van u of ook door de provincie Gelderland en het ministerie 

IenW het extra benodigd budget beschikbaar wordt gesteld en of het project 

doorgang kan vinden. 

 
Vervolgens kunt u bij doorgang van het project op basis van het door u te 
ontvangen ordernummer ons de declaratie sturen voor onze bijdrage. 
 

Wij danken u alvast hartelijk voor de inspanningen die uw organisatie 

betreffende de gezamenlijke opgave tot nu tot heeft gedaan. Wij vertrouwen op 

een verdere prettige en succesvolle samenwerking. 

 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

ir. S. Terpstra MPA, 

programmamanager Water en Bodem 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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