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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De Julianasluis (uit 1936) te Gouda
ligt in de hoofdvaarweg De Gouwe en is in
beheer van de Provincie Zuid-Holland. De
huidige sluis functioneert nog in de huidige
nautische omgeving, maar het is de vraag of
dit in de toekomst ook zo zal zijn. Onder
andere als gevolg van de openstelling van de
containerterminal in Alphen aan de Rijn en de
daarmee te verwachten groei van het vervoer
van goederen over water, zal de behoefte aan
een betrouwbaardere en grotere sluis
toenemen. De sluis is opgenomen als
potentieel knelpunt in de Nota Mobiliteit.
Oplossing De provincie Zuid-Holland heeft
de verkenning in 2008 afgerond. De huidige
sluis zal om verschillende redenen niet meer
voldoen. Er is behoefte aan een betrouwbaardere en grotere sluis met een diepere kolk.
De provincie gaat een tweede kolk realiseren
naast de bestaande sluiskolk.

Politiek/bestuurlijk De provincie ZuidHolland heeft in 2009 twee convenanten
ondertekend: met de gemeente Gouda over
de voorbereiding van de aanleg en met Royal
Van Lent Shipyard BV over een bijdrage van
€ 2,5 miljoen.
Het Rijk draagt op verzoek van de provincie
Zuid-Holland € 2,7 miljoen bij op basis van de
verkenning en vanuit haar belang bij een
bereikbare mainport Rotterdam en een goed
ontsloten Greenport (A4 over water) aan de
aanleg van de tweede kolk.
De Julianasluis inclusief de tweede kolk blijft
in eigendom en beheer bij de provincie.

2011: het project is overgegaan naar de
realisatiefase.

Uitvoering De aanleg van de tweede kolk
gebeurt voor rekening en risico van de
provincie Zuid-Holland.

Planning
Uitvoeringsbesluit: 2009
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2013
Financiën
Taakstellende rijksbijdrage: € 2,7 mln.
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