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Onderwerp: Afkoop bijdragen inzake overeenkomst overdracht kanalen DR1392

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over onze reactie die wij aan Rijkswaterstaat sturen over
de berekende afkoopsom voor de overeenkomst DR1392. ln deze reactie geven

wij aan dat wij op bepaalde onderdelen de argumentatie van Rijkswaterstaat niet
onderschrijven en daarover nader in gesprek willen. De afkoopsom zien wij als

een voorschotbeta ling.

De overeenkomst DR1392 is tot stand gekomen naar aanleiding van de over-
dracht per 1 januari'1994, van de vaarwegen Meppelerdiep, Drentsche Hoofd-
vaart, Wittewijk en Noord-Willemskanaal van Rijk naar provincie.

Op basis van deze overeenkomst ontvangt de provincie een jaarlijkse bijdrage
voor het beheer en onderhoud van deze vaarwegen.

ln de overeenkomst is opgenomen dat deze eenzijdig kan worden opgezegd. Bij

deze beëindiging wordt dan een eenmalige afkoopsom berekend, de jaarlijkse

bijdrage komt hiermee te vervallen.

Een afschrift van deze brief is als bijlage toegevoegd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage: Brief aan Rijkswaterstaat

, secretaris
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Uw kenmerk RWS-2021 /381 99

Onderwerp: Afkoop bijdragen inzake overeenkomst overdracht kanalen DR1392

Geachte heer De Ruig,

ln navolging op de brief van 14 december 2020 (kenmerk RWS-202O156412), waarin

is medegedeeld om per I januari 2021 over te gaan tot beëindiging van de jaarlijkse

bijdrage op grond van de overeenkomst DR1392, ontvingen wij u brief van 2B oktober
2021 (kenmerk RWS-2021 /381 99).

ln het bestuurlijk overleg van 31 augustus 2021 en daarop volgend een aantal ambte-
lijke overleggen tussen Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de provincie Drenthe op

respectievelijk 13 en 27 september en 2í oktober 2021 zijn er diverse ondenrverpen

aangaande de afkoop besproken. Deze worden in uw brief van 28 oktober 2021 weer-
gegeven.

Voor de afkoopsom aangaande de btw, pompkosten, indexering en GEO korting

kunnen wij instemmen met uw conclusie dat deze op juiste wijze zijn toegepast en

berekend.

Hoewel Rijkswaterstaat juridisch gezien de overeenkomst voor 15 december 2O2O

eenzijdig op kon zeggen, vinden wij de ingangsdatum van 1 januari 2021 niel accep-

tabel. Doordat u de overeenkomst mondeling ook niet eerder dan 13 december 2020

hebt aangekondigd, was een verwerking van de gevolgen in de provinciale Begroting

niet meer mogelijk. Wij blijven bij ons standpunt dat het vanuit collegiaal bestuur meer
passend is om de overeenkomst pas per 1 januari2022 op te zeggen.

Het rentepercentage van 4,5 in de disconteringsvoet, vinden wijerg hoog. Vanuit onze

analyse van de stukken aangaande dit onderwerp onderschrijven wij niet de conclusie
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dat deze disconteringsvoet terecht is toegepast. Ook hebben wij, ondanks afspraak,

de aanwijzing die u hanteert van het Ministerie van Financiën, waaruit zou blijken dat

er niet van de disconteringsvoet afgeweken kan worden, niet ontvangen.
Graag willen wij dit bespreken in een vervolgafspraak.

De provincie Drenthe stemt aldus in met een voorlopiqe afkoopsom van

€.31.621.089,-. De desbetreffende factuur, waarbij de reeds betaalde bedragen voor
scheepvaarttaken 202í worden verrekend, is inmiddels verzonden. Wellicht ten over-
vloede, betaling van deze factuur beschouwen wijdus als een voorschot.

Wij verzoeken u voor de vervolgafspraak contact te zoeken met de heer J. Snijder

Wij gaan ervan u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

wa.coll


