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Betreft: Overeenstemming met Heijmans inzake het project
Wilhelminasluis

3 1 OKT. 2018
Kenmerk
1141449/1 141719

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over de uitkomst van ons
overleg met Heijmans, opdrachtnemer voor het vernieuwen van de
Wilhelminasluis te Zaandam.

Uw kenmerk

Aannemer Heijmans is na het stilleggen van het werk in 201 5 een
arbitrageprocedure gestart. In haar eindvonnis van 20juni 2018 heeft
de Raad van Arbitrage bepaald dat als gevolg van een onvoorziene
omstandigheid, Heijmans recht heeft op een extra vergoeding om de
sluiskolk in een duurder ontwerp te realiseren. In het eindvonnis is
bepaald dat de constructie van het gemaal en de westelijke
sluiskolkwand onvoorzien anders is dan door Partijen verondersteld. Bij
een eerder tussenvonnis heeft de Raad de provincie de maximale
vertragingsboete toegewezen en ook andere geschilpunten in het
voordeel van de provincie beslecht, zoals eerder aan u per brief
(Kenmerk 1095467/1095559) gemeld.
Het eindvonnis noopte ons om nadere afspraken te maken over de
kosten, uitvoering en opleverdatum van het werk. Op 1 8 oktober 201 8
is overeenstemming bereikt tussen de provincie en Heijmans. De
afspraken hebben wij vastgelegd in een Memorandum of Understanding
Deze zal nog nader worden uitgewerkt in een
vaststellingsovereenkomst.
We hebben gezamenlijk aanvullende beheersmaatregelen op de
onvoorziene omstandigheid uitgewerkt. Enerzijds door een aanvullende
technische maatregel. Anderzijds door als provincie garant te staan
voor mogelijke schade aan het naastgelegen gemaal en de westelijke
sluiskolkwand, die normaliter door de CAR-verzekering zou zijn gedekt
maar nu buiten de dekking van de polis valt. Daarnaast is een incentive
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opgenomen op de nieuw overeengekomen datum van ingebruikname
van het werk, omdat het inpassen van de weg- en vaarwegstremming
een grote impact heeft op de omgeving en aansluitende projecten en de
maximale boete wegens vertraging al bereikt was. Wij brengen bij de
totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst de totale
kostenconsequenties voor het project in beeld en zullen deze bij de
actualisatie van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur voor
u inzichtelijk maken.
Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met
het belang, genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, en tweede lid, sub
b en sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur, hebben wij in onze
vergadering van 30 oktober 201 8 geheimhouding opgelegd op het
Memorandum of Understanding (MoU) met Heijmans inzake de
Wïlhelminasluis. Het memorandum ligt voor uw Staten geheim ter
inzage bij de Statengriffie.
In dit geval wegen de financiële en economische belangen van de
provincie en van Heijmans zwaarder dan het algemene belang van
openbaarheid. Wij beroepen ons daarom op artikel 1 0, tweede lid, sub
b, van de Wob.
Het Memorandum of Understanding bevat het resultaat van uitvoerige
onderhandelingen, waarbij de gemaakte afspraken zorgvuldig dienen te
worden vastgelegd in de op te stellen vaststellingsovereenkomst.
Gelet op de afspraken die zijn gemaakt over de op te stellen
overeenkomst weegt in dit specifieke geval het belang van
geheimhouding zwaarder dan het belang van openbaarheid. Het is
wenselijk dat de geheimhouding voortduurt totdat de
vaststellingsovereenkomst openbaar wordt gemaakt.
Op grond van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet dienen
Provinciale Staten deze geheimhouding te bekrachtigen in hun
eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan
de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.

1141449/1141719

Provincie
Noord-Holland
313

Met deze overeenkomst sluiten we een periode van onzekerheid af en
zullen de fysieke werkzaamheden aan de Wilhelminasluis vanaf 11
februari 201 9 worden hervat. Het project is dan eind 2020 afgerond.
De financiële consequenties van deze overeenkomst zullen wij uw
Staten voorleggen op 4 februari 201 9, waarna de nog overeen te komen
vaststellingsovereenkomst definitief in werking treedt.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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