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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De scheepvaartverbinding tussen de
Maasroute en het Albertkanaal (B), bestaande
uit het sluiscomplex Ternaaien, heeft een te
kleine schutcapaciteit, waardoor lange
wachttijden voor de scheepvaart ontstaan.
Bovendien is de betrouwbaarheid door één
grote scheepvaartkolk kwetsbaar.
Oplossing Het vergroten van de schutcapaciteit door de bouw van een vierde sluiskolk
met tegelijkertijd vergroting van de
betrouwbaarheid.
Planning
Uitvoeringsbeslissing: 2011
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2015
Financiën Het project zal door Nederland en
België gezamenlijk worden gefinancierd.
Bijdrage van Nederland aan de realisatie van
de door België te bouwen vierde sluiskolk is
€ 9 mln plus 50% van de planstudiekosten
zijnde € 2,5 mln. De Europese Commissie
subsidieert de planstudie voor 50%. Er vindt
gelijke verrekening plaats tussen Nederland
en Wallonië van deze subsidie. Voor de
uitvoering ontvangt de Waalse overheid een
Europese subsidie van 30% van de
aanlegkosten.

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: afspraken
naar aanleiding van ministerieel overleg
tussen Nederland en België d.d. 19 februari
2001 over de kolkbreedte en gelimiteerde
Nederlandse bijdrage aan het project.

2009: de MER is later dan verwacht
opgeleverd door de Waalse projectleiding.
In 2009 start het aanvragen van de
benodigde Nederlandse vergunningen.
2010: project is vertraagd; naar verwachting zal Wallonië een besluit tot uitvoering
nemen.
2011: uitvoeringsbesluit zal najaar 2010
worden genomen, waarna realisatie in
2011 start. In verband met Europese
subsidie zal de aanleg worden versneld
met als streefdatum voor oplevering
december 2013.
2012: dit project is overgegaan naar de
realisatiefase.
2012: het project is overgegaan naar de
realisatiefase. Oplevering is vertraagd van
eind 2013 naar begin 2015 vanwege
vertraging in besluitvorming aanbestedingsprocedure door Wallonië. De
gestelde termijn voor EU-subsidie is
tevens verlengd naar 2015.
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