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Onderwerp: Overeenkomst beheer en onderhoud Merwedekanaal, provincies Zuid-Holland en 
Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Voor uw Staten ligt ter kennisname de overeenkomst tussen provincies Zuid-Holland en Utrecht 
betreffende het beheer en onderhoud van het Merwedekanaal bezuiden de Lek, dat gelegen is op het 
grondgebied van de provincie Utrecht. Het stuk is genaamd "Overeenkomst betreffende de nadere 
regeling van het (nautisch) beheer en onderhoud van het gedeelte van het Merwedekanaal dat is 
gelegen op het grondgebied van de provincie Utrecht, alsmede de financiële gevolgen daarvan.". 
 
Aanleiding 
De provincie Utrecht werd na grenswijziging in 2002 verantwoordelijk voor circa een kwart van het 
Merwedekanaal bij Vianen.  
 
Voorgeschiedenis 
• Utrecht heeft vervolgens het feitelijke beheer en onderhoud over haar deel van het Merwedekanaal 

gemandateerd aan Zuid-Holland (mandaatbesluit d.d. 4 maart 2003).  
• De hierover gemaakte afspraken over o.a. financiën zijn nog niet geëffectueerd. Onderhoud, 

beheer en bediening zijn wel overgegaan naar provincie Zuid-Holland, maar verrekening tussen de 
provincies heeft niet plaatsgevonden. Hierdoor staat Utrechtse aandeel in de afkoopsom van het 
Rijk al enkele jaren op de Zuid-Hollandse balans. Voor beide partijen is dit geen aanvaardbare 
situatie. 

• Daarom hebben partijen gewerkt aan een duurzame oplossing voor deze kwestie door middel van 
een overeenkomst over het beheer en onderhoud van het Utrechtse gedeelte van het 
Merwedekanaal.  

 
Essentie / samenvatting: 
• Uitgangspunt van de overeenkomst is dat Zuid-Holland het beheer en onderhoud blijft uitvoeren 

voor het Utrechtse deel van het Merwedekanaal, en dat alle kosten en opbrengsten voor het gehele 
Merwedekanaal volgens een vaste verdeelsleutel worden verdeeld tussen beide provincies. 
Bijbehorende afspraak is dat het Utrechtse aandeel in de afkoopsom van het Rijk (die haar 
bijdrage voor het beheer en onderhoud met ingang van 2006 eeuwigdurend heeft afgekocht) door 
Zuid-Holland wordt overgedragen aan Utrecht. 

• In de overeenkomst zijn verder afspraken gemaakt over de praktische uitvoering van het 
onderhoud en beheer van het Merwedekanaal en de financiële en juridische gevolgen daarvan.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
• Met de overeenkomst beogen we een regeling tot stand te brengen voor het beheer en onderhoud 

van het gedeelte van het Merwedekanaal bezuiden de Lek, dat gelegen is op het grondgebied van 
de provincie Utrecht. 

• Met de overeenkomst beogen we de praktische zaken omtrent feitelijk beheer en onderhoud van 
het Merwedekanaal en ook de financiële en juridische consequenties daarvan doelmatig geregeld 
en geborgd te hebben. 

 
Financiële consequenties 
• In de begrotingen van de afgelopen jaren is het dossier Merwedekanaal als risico opgenomen. Bij 

het bekrachtigen van de afspraken uit de overeenkomst is dit gereduceerd tot een normaal 
bedrijfsvoeringsrisico. Verantwoording wordt afgelegd binnen de paragraaf ‘onderhoud 
kapitaalgoederen’.  

• Op basis van de verdeelsleutels in het rapport van Oranjewoud wordt de totale afkoopsom  voor 
het Merwedekanaal verdeeld in een Utrechts en Zuid-Hollands deel. Het Utrechtse deel is 
berekend op ongeveer € 15 miljoen en zal aan ons worden overgemaakt en als apart onderdeel 
toegevoegd aan de voorziening Onderhoud Vaarwegen. Deze middelen worden ingezet binnen de 
treasury activiteiten.  

• De keerzijde is dat wij een vaste jaarlijkse bijdrage in het onderhoud ten laste van de voorziening 
op moeten nemen in de begroting (453126 Onderhoud Merwedekanaal), van 2011 tot en met 2014 
is deze vastgesteld op € 647.000. Om de vier jaar wordt afgerekend op basis van werkelijke 
uitgaven en een nieuwe bijdrage bepaald op basis van het beheerplan. 

• Om de voorziening op lange termijn in stand te houden wordt jaarlijks met ingang van 2011 een 
dotatie gedaan van € 566.000 ten laste van 453126 Onderhoud Merwedekanaal.  

• Bij de herziening van de geraamde treasury-opbrengsten in de Najaarsrapportage 2011 zal de 
afkoopsom van € 15 miljoen worden meegenomen. 

• Voor het jaar 2011 staat de niet voorziene renovatie van de sluis bij Vianen (Utrechts 
grondgebied) op de planning, kosten ongeveer € 7 miljoen. De overeenkomst is mede daarom van 
belang omdat ook voor onvoorziene uitgaven de verdeelsleutel gehanteerd wordt. 

 
Vervolgprocedure/voortgang 
De duur van de overeenkomst bedraagt vier jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding en wordt 
jaarlijks stilzwijgend verlengd. Eventueel kunnen wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht 
in onderling overleg. In het uiterste geval is de overeenkomst opzegbaar met een opzegtermijn van één 
jaar. Er dienen dan wel hernieuwde afspraken te worden gemaakt over de praktische, financiële en 
juridische consequenties. Als deze consequenties optreden, zullen wij u tijdig over de dekking hiervan 
of oplossing hiervoor informeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisname van de overeenkomst tussen provincies Utrecht en Zuid-Holland genaamd 
"Overeenkomst betreffende de nadere regeling van het (nautisch) beheer en onderhoud van het 
gedeelte van het Merwedekanaal dat is gelegen op het grondgebied van de provincie Utrecht, alsmede 
de financiële gevolgen daarvan." 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


