
   

 
Afdeling Helmond 
        Helmond, 18 oktober 2018 

 
Vragen over voorgenomen vervanging Sluizen 8 en 9 
 
Geacht College, 
 
Vanmiddag ontvingen wij uw Raadsinformatiebrief 88, over de door u voorgestelde vervanging van 
de sluizen 8 en 9. In uw RIB stelt u dat de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse aangaf dat het 
maatschappelijk gunstiger zou zijn om te investeren in goedkopere sluisalternatieven (alleen voor de 
recreatieve vaart), plus een bijdrage te leveren aan de verplaatsing van de bedrijven die van de sluis 
gebruik maken, maar stelt u ook, citaat “tot op heden is er met de betrokken bedrijven geen 
overeenstemming bereikt over de financiële steun die voldoende is om de bedrijven te verplaatsen”. 
Omdat onze fractie al meerdere malen heeft verzocht om tijdig hierover gesprekken met deze 
ondernemers aan te gaan is dit voor ons een uitermate teleurstellende gang van zaken. Zeker nu u 
heeft gekozen voor het volledig vervangen van beide sluizen op locaties vlak ten zuiden van de 
huidige locaties. 
 
Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. In een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) worden alle aspecten van mogelijke 
belangrijke overheidsingrepen onderzocht. Hierin spelen ook bijvoorbeeld aspecten zoals 
hinder voor omwonenden en waardestijging (of -daling) van omringend onroerend goed 
mee. Wij achten deze MKBA, met de bovengenoemde conclusie, een belangrijk nieuw 
gegeven in de beleidsvorming over de vervanging van deze sluizen. En die informatie hoort 
bekend te zijn bij de raad. Bent u bereid om de MKBA ter beschikking te stellen aan de raad?  

 
2. Ten aanzien van het gebrek aan overeenstemming met de bedrijven over hun verplaatsing: 

kunt u aangeven hoe groot het financiële verschil in mening daarover was? Kunt u meer 
informatie over de mogelijke meningsverschillen met deze bedrijven verstrekken? En heeft 
u de Provincie Noord-Brabant gevraagd om deel van deze onderhandelingen uit te maken, 
en daarin mogelijk bij te springen en/of te bemiddelen? 
 

3. U schrijft dat de huidige technische staat van de sluizen geen verder uitstel van hun 
vervanging, of renovatie, of buiten gebruik stelling, duldt. Elk van de mogelijke opties kost 
een behoorlijke voorbereidingstijd, en mogelijk ook bouwtijd. Kunt u ons nader specificeren 
wat de risico’s zijn van het nog enkele jaren blijven gebruiken van deze sluizen? En op wat 
voor termijn worden deze risico’s groter? 
 

4. Wij zijn van mening dat een besluit zoals dit, met zo’n belangrijke maatschappelijke impact, 
en waarover (door de MKBA) belangrijke nieuwe informatie naar boven is gekomen, door de 
raad dient te worden genomen. Bent u bereid uw besluit op te schorten en hierover op 
korte termijn een raadsvoorstel op te stellen? 

 
Namens de PvdA-fractie, Hans de Mare
 


