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aanbestedingsvoordeel van € 500.000 gehaald. Ons voorstel is, om dit bedrag 

aanvullend als cofinanciering in te zetten voor de projecten Rhoon, Poortugaal en 

Overhoeken I, II en Binnenbaan (zie laatste kolom).  

 

De bijdragen van derden kunnen bestaan uit bijdragen van ondernemers, maar ook 

van mede overheden als het  NRIJ en de provincie. Voor de Blauwe verbinding en de 

TOP is nog een substantiële bijdrage vanuit de provincie nodig om het project mogelijk 

te maken. Ook voor Overhoeken I, II en Binnenbaan zijn er wellicht nog mogelijkheden 

voor cofinanciering vanuit de provincie.  

 


