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Beste raadsleden, 
 
Met deze brief informeren wij u over de keuze voor de structurele oplossing voor de 
grondwaterproblematiek bij het project verbreding Wilhelminakanaal Tilburg: 
Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben definitief gekozen voor de herbouw 
van Sluis II. Hiermee is de verlaging van het kanaalpeil en zijn eventuele risico's voor verzakking van 
huizen en gevolgen voor de natuur niet meer aan de orde. 
 
 
Aanleiding 
Op 15 juli 2016 heeft uw Raad ingestemd met het beschikbaar stellen van extra financiële middelen 
voor afbouw van het huidige project Opwaardering Wilhelminakanaal (fase 1). Daarbij horen de 
herbouw van Sluis II (de voorkeursoplossing van gemeente Tilburg en provincie) naar klasse IV (i.v.m. 
geohydrologische problemen) en opwaardering van het kanaal tot de haven Loven in Tilburg naar klasse 
IV (fase 1,5). 
 
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van dit dossier: over de opzet van het 
evaluatieonderzoek, over het feit dat de minister onder voorbehoud heeft ingestemd met de herbouw 
van Sluis II en de vervolgaanpak. Het Rijk maakte een voorbehoud op de door uw Raad gewenste 
herbouw van Sluis II omdat uit nader onderzoek bleek dat de bodemsamenstelling ter plaatse anders 
was dan gedacht. Volgens het Rijk was hierdoor wellicht een snellere en goedkopere oplossing 
(laagpeiloplossing) voor dit project mogelijk. Voor aanvullende onderzoeken, een oordeel van een 
commissie van deskundigen, een toets aan de kaders van flankerend beleid (met name op het gebied 
van grondwater en natuur) en voor een consultatieronde langs de meest belanghebbende partijen vroeg 
het Rijk ons meer tijd.  
 
Provincie en gemeente Tilburg hebben als partners in dit project ingestemd met dit aanvullende 
onderzoek naar een alternatieve oplossing onder de voorwaarde dat een definitief besluit voor de 
structurele oplossing uiterlijk in het najaar van 2017 genomen zou worden en dat de voorbereidingen 
voor de herbouw van Sluis II onverminderd door zouden gaan.  
 
 
Stand van zaken 
Begin september zijn de resultaten uit de aanvullende onderzoeken naar de alternatieve oplossing van 
het Rijk in een consultatieronde voorgelegd aan Brabant Water, waterschappen en natuurorganisaties. 
Ook de deskundige Reeshofbewoner is hierbij betrokken.  
Rijk en regio erkennen dat er in de omgeving bij bewoners en belanghebbende partijen geen draagvlak 
is voor de oorspronkelijke laagpeiloplossing. Dit komt omdat zij de onzekerheden en restrisico’s (onder 
andere op verzakken van gebouwen) door de grondwaterdaling te groot vinden en omdat de 



laagpeiloplossing onvoldoende klimaatbestendig is en strijdig met provinciaal grondwater- en 
natuurbeleid.  
 
Rijk en regio kiezen daarom voor nu definitief herbouw van sluis II en kiezen daarmee voor de oplossing 
die voor de lange termijn het meest betrouwbaar en minst risicovol is. Daarmee is eindelijk een einde 
gekomen aan een periode van onzekerheid over de veiligheid in de Reeshof, de potentiele gevaren voor 
de natuur en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor klasse IV-schepen.  
 
De voorbereidende werkzaamheden voor de herbouw van sluis II gaan, zoals afgesproken tussen Rijk en 
Regio in augustus 2016, intussen gewoon door. Voor het vervolgtraject wordt de personele capaciteit 
uitgebreid en borgen we de tijdige beschikbaarheid van financiële middelen. 
 
Zodra de complete set definitieve onderzoeken door het Rijk beschikbaar is gesteld, zal deze gedeeld 
worden met uw Raad. 

 
 

Consequenties 
De meerkosten voor aanleg en (toekomstig) beheer, onderhoud en bediening van sluis II passen niet 
binnen de financiële kaders van het besluit van uw Raad van 15 juli 2016. 
Het Rijk geeft aan dat er sprake is van meerkosten ten opzichte van de eerdere raming medio 2016. 
Deze meerkosten zijn het gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan de nieuw gerealiseerde sluis III, de 
waterkrachtturbine en het spuikanaal naast de sluis, noodzakelijke aanpassingen aan het kanaalgedeelte 
tussen de sluizen II en III (waterpeil gaat niet 2,55 m1omlaag), extra kosten voor projectvoorbereiding, 
de huidige situatie op de aannemersmarkt en de afkoopsom voor ‘eeuwigdurend’ toekomstig beheer, 
onderhoud en bediening voor de komende jaren.  
 
De kosten van herbouw sluis II, incl. hierboven genoemde aanpassingen, worden door het Rijk globaal 
geschat (bandbreedte is +/- 30%)  op € 46-86 mln. In 2016 is gerekend met circa € 48 mln. De 
afkoopsom voor toekomstig beheer, onderhoud en bediening wordt thans geraamd op € 16-28 mln. 
(bandbreedte is +/- 30%).  
 
Het college is van mening dat een betrouwbare, duurzame en risicoloze oplossing voor de lange termijn, 
die kan rekenen op voldoende draagvlak in de regio, noodzakelijk is. Daarom is door de bestuurlijke 
partijen overeengekomen om nadere afspraken te maken over deze meerkosten volgens de eerder in de 
intentieverklaring vastgelegde verdeelsleutel (70:15:15 voor Rijk/Provincie/Gemeente). Uiteraard onder 
voorbehoud van uw instemming.  
 
 
Communicatie 
De Tweede Kamer en Provinciale Staten worden gelijktijdig met u op de hoogte gebracht over deze 
ontwikkelingen. Bewoners en bedrijven worden zo spoedig mogelijk aansluitend geïnformeerd.  

 
 
Vervolg 
De voorbereidende werkzaamheden voor herbouw sluis II gaan door. Definitieve afspraken over de 
extra bijdragen per partij worden gemaakt na de nadere uitwerking van het ontwerp van sluis II en na 
het opstellen van een gedetailleerde raming van de herbouw van sluis II. Na de nadere uitwerking van 
het ontwerp, genoemde raming en toekomstige beheer-, onderhouds- en bedieningswerken, zal een 
voorstel door ons aan uw Raad worden voorgelegd. Rijk en Provincie Noord-Brabant hanteren een 
vergelijkbare werkwijze. Na de besluitvorming in uw raad en voordat tot uitvoering van de werken 
wordt over gegaan wordt er nog een bestuursovereenkomst gesloten. 
 
 



Evaluatierapport 
De Commissie van Deskundigen die de afgelopen maanden de evaluatie van de eerste fase van het 
project Wilhelminakanaal heeft uitgevoerd, heeft haar rapportage opgeleverd en gepresenteerd aan de 
stuurgroep Wilhelminakanaal. De stuurgroep heeft kennis genomen van het advies van de Commissie 
van Deskundigen. Belangrijk is dat de lessen uit deze rapportage door elk van de partijen ter harte 
worden genomen. Hierover nemen wij nog een separaat besluit. De wijze waarop wij zullen omgaan met 
de lessen en de evaluatie-rapportage zullen vervolgens aan uw Raad worden aangeboden. 
 
 
Het college, 
 
 
 
M.J.M. Meijs drs. Th.L.N. Weterings 
de gemeentesecretaris de burgemeester 

 


