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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De Beatrixsluis vormt een knelpunt
voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.
Recente vervoersgegevens laten een sterkere
stijging van het goederenvervoer over het
Lekkanaal zien dan verwacht, waardoor reeds
in 2017 een knelpunt zal optreden in plaats
van in 2020.
Oplossing In de studie wordt capaciteitsvergroting van de Beatrixsluis in combinatie met
verbreding en verdieping van het Lekkanaal
voor scheepsafmetingen tot CEMT-klasse VI
onderzocht. Tevens wordt de bouw van een
derde sluiskolk onderzocht. Rijk en regio
werken samen aan de ontwikkeling van het
gebied waar, naast uitbreiding van sluiscapaciteit, tevens aanleg van een binnenhaven,
ligplaatsen, ontwikkeling van een bedrijventerrein en de nieuwe Hollandse Waterlinie
samenkomen.
Planning
Voorkeursbeslissing: 2011
Tracébesluit: 2013
Start realisatie: 2015
Oplevering: 2018-2020

Financiën Taakstellend budget: € 177 mln.
Uitvoering In 2011 wordt een PPC uitgevoerd
en de planning geactualiseerd.

2008: het taakstellend budget is niet
voldoende voor bestudeerde oplossing,
waardoor tracébesluit vertraagd is.
2009: vanwege de groter geworden
urgentie van het knelpunt is besloten om
het project weer op te pakken en o.a. de
MER te actualiseren. Dit leidt tot vertraging
die deels wordt gecompenseerd door het
volgen van de verkorte Tracéwet
procedure. Om het budgettekort te
dekken, is het taakstellend budget
verhoogd.
2011: bezien wordt of de aanleg van de
derde sluiskolk samen gevoegd wordt met
het project Lekkanaal, verbreding
kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen.
2012: in 2011 wordt een voorkeursbeslissing verwacht. De vertraging in de
planning is een gevolg van capaciteitstekorten en de samenhang met ruimtelijke
ontwikkelingen. De projectkosten zijn
aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het
taakstellend budget gecorrigeerd voor de
generieke BLD-bijdrage (€ 17 mln). In het
regeerakkoord zijn taakstellingen
afgesproken voor bovenwettelijke
inpassing, aanpassing omgevingsrecht en
toepassing PPS. Voor dit project betreft
het een bedrag van € 8,4 mln bovenwettelijke inpassing en € 3,7 mln voor PPS.
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