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Inhoudelijk
Aanleiding

Het college van gedeputeerde staten heeft de rapportage over het
4e kwartaal 2015 onder geheimhouding toegestuurd.

Bevoegdheid

PS

Toelichting

GS heeft op 26 februari 2016, ingevolge art. 25, lid 2,
Provinciewet, geheimhouding opgelegd en het kwartaalrapport
aan de voorzitter van PS toegestuurd.
In art. 25, lid 3, Provinciewet is bepaald dat de door GS opgelegde
geheimhouding vervalt, indien PS in hun eerstvolgende
vergadering deze niet bekrachtigt. Die vergadering moet dan,
blijkens de tekenlijst, door meer dan de helft van het aantal zitting
hebbende leden zijn bezocht.
In de kwartaalrapportage is informatie opgenomen die betrekking
heeft op de financiële belangen van de provincie. Deze informatie
valt onder de uitzonderingen genoemd in art. 10, lid 2, sub b, Wet
openbaarheid van bestuur. Daarmee kan deze informatie buiten
openbaarheid gehouden worden.

Kosten en dekking
Overige informatie

De rapportage ligt voor statenleden vertrouwelijk ter inzage bij de
statengriffie.
De inhoudelijke bespreking van de brief is gepland in de
commissie Economie van 18 maart 2016.
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Geachte voorzitter,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project N62 Tractaatweg. Dat gebeurt aan de hand van de
voortgangsrapportage die periodiek wordt opgesteld.
De voorbereiding op het project loopt volgens planning. We beschikken inmiddels over een geactualiseerde
raming voor het vervolg van het project. Tevens is het risicodossier geactualiseerd. Om het project Tractaat¬
weg volgens het huidige ontwerp en conform de gestelde eisen te kunnen realiseren is een budget van
€ 60 mln. beschikbaar. Binnenkort starten wij de aanbestedingsprocedure. De gunning is voorzien in het vierde
kwartaal van dit jaar.
De geactualiseerde projectraming is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Grofweg zijn dit de reeds ge¬
maakte kosten (grondaankoop, kabels en leidingen, engineeringskosten etc.), de uitvoerings-/contractkosten
(met een bandbreedte van +15% en -15%), de organisatiekosten (inclusief de ambtelijke organisatie) en de
kosten voor onvoorzien en indexering (op basis van het thans voorziene risicobeeld).
De geactualiseerde raming ligt € 8 miljoen hoger dan het beschikbare budget. Dat ligt in de bandbreedte die
wij in de begroting 2016 al hebben aangegeven in de risicoparagraaf. Wij zien mogelijkheden tot optimalisatie
van het kostenbeeld. Zonder in details te treden wordt daarbij gedacht aan de uitvoeringskosten, organisatie¬
kosten en de beheersingskosten. Bovendien wordt gekeken naar de mogelijkheden van een meerjarig onder¬
houdscontract. In de periode tot gunning wordt hier verder invulling aan gegeven. Onze inzet is om binnen het
beschikbare budget de volledige scope van het project te realiseren. Mocht voor de gunning blijken dat het
project toch niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden dan zullen wij u hierover tijdig be¬
richten en zo nodig nadere voorstellen doen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u op grond van het voorgaande behoefte heeft aan meer inhoudelijke informa¬
tie. Op grond van de fase waarin het project zich bevindt kunnen wij deze echter nu niet verstrekken. Waar
nodig zullen wij u hierover vertrouwelijk schriftelijk informeren. Wij organiseren in maart een bijeenkomst
waarin wij uw Staten meer inhoudelijk willen informeren over de stand van zaken van het project en nadere
uitleg geven over het voortzetten van de technische en administratieve voorbereiding.
In tegenstelling tot wat wij in onze brief van 10 november 2015 hebben aangekondigd, hebben wij het format
van de kwartaalrapportage naar aanleiding van de aanbevelingen van uw commissie nog niet aangepast. Wij
hebben er voor gekozen nu eerst een goed beeld te krijgen van de geactualiseerde kostenraming en risico¬
analyse en u hierover te informeren. Met ingang van de rapportage over het 1e kwartaal van 2016
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zullen wij de rapportage in een aangepast format, dat openbaar kan zijn, aan u voorleggen. De rapportage
over het 4e kwartaal van 2015 hebben wij dan ook zoals gebruikelijk onder geheimhouding ter inzage gelegd
op de Statengriffie. Wij verzoeken u hierbij deze geheimhouding conform het bijgevoegd statenvoorstel in uw
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Wanneer de inhoud van de rapportage namelijk openbaar wordt
zal dit gelet op de fase waarin het project zich bevindt de onderhandelingspositie van de Provincie kunnen
schaden.
Binnenkort zullen wij u tevens informeren over de voortgang van het project N62 Sloeweg in het vierde
kwartaal van 2015. In principe zullen wij deze ook nog in het huidige format aanbieden.

Hoogachtend,
gedepul

Drs.//M.M. Polmi

:itter

-

A.W. Sm>t, secretaris

Behoort bij brief d.d.20 januari 2016 met ons kenmerk: van de afdeling Planvorming en Realisatie
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