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Geacht college/geachte directie,

Uw kenmerk

In Januari heeft u een brief ontvangen van het projectbureau
Noordzeekanaalgebied met het verzoek om een bijdrage te leveren aan
het Sluis en Haven Informatiepunt (SHIP).
Aanvankelijk was door de partijen afgesproken dat de Stichting
Noordzeekanaalgebied de bijdragen zou inzamelen en opdracht zou
geven aan de provincie Noord-Holland voor het doen van de
aanbestedingen voor het ontwerp en bouw van het gebouw, het
ontwikkelen van tentoonstellingsmateriaal en de exploitatie van het
SHIP. Gelet op de risico's die onze organisatie loopt (zowel de financiële
tegen- als meevallers zijn voor onze rekening) hebben wij in goed
overleg met het projectbureau NZKG afgesproken dat de realisatie van
het SHIP onder de verantwoordelijkheid van de provincie komt te vallen.
Dit is afgestemd met de medewerker van uw organisatie die betrokken
is via de ambtelijke stuurgroep SHIP.
Uiteraard zullen wij zorgen dat uw organisatie via de ambtelijke
stuurgroep SHIP een adviserende rol kan blijven vervullen ten aanzien
van de keuzes over de realisatie van het project. Tevens zal in het
Bestuursplatform het SHIP het komende jaar op de agenda staan.
De verzonden brief van 18 januari jl. namens de stichting
Noordzeekanaalgebied geeft in onze ogen goed de inhoud van het
project en het belang van uw bijdrage weer. Bij de besluitvorming over
onze bijdrage en risico’s zijn wij ervan uitgegaan dat de eerder
toegezegde bijdrage, onder voorwaarde van besluitvorming van uw
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college of raad, definitief wordt. Indien dit niet het geval is, zullen wij
onze positie en risico’s heroverwegen. Wij verzoeken u om binnen zes
weken schriftelijk uw bijdrage aan ons te bevestigen.
Wij verheugen ons op de samenwerking om een goed lopend
informatiecentrum voor de regio neer te zetten.

Hoogachtend,
CedeputMrdg^aten van Noord-Holland,

E. Post

