Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 053.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Waterdunen

Antwoorden van gedeputeerde staten:

(ingekomen 8 februari 2016)
1.

De fractie van de (PVZ) vindt de infor- 1
matievoorziening vanuit uw College
aangaande de aangekondigde
“nieuwe” c.q. verhoogde tegenvaller inzake Waterdunen te summier en wil
derhalve van u vernemen waaruit die
tegenvaller van ruim 6 miljoen euro is
opgebouwd.

Wij hebben PS op 12 februari geïnformeerd in
een informatiebijeenkomst. De achtergrondinformatie met daarin de verklaring GREX is in een
brief aan PS verstuurd.

2.

(a) Gezien het feit dat de accountant
2
constateert dat de voorziening voor
de post onvoorzien onvoldoende is,
willen wij van uw College vernemen
welk bedrag t.b.v. die post nog dient te
worden bijgeraamd. (b) Met welke
mogelijke tegenvallers houdt uw College zelf nog rekening naar de
toekomst toe en welk bedrag zou daar
nog mee gemoeid kunnen zijn?

a. De accountant heeft aangegeven dat de totale
post onvoorzien in de prognose voorzichtig, dus
juist te hoog, lijkt te zijn opgenomen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe basisrapportage waarvoor een nieuwe risicoanalyse
wordt opgesteld.
b. In de informatiebijeenkomst hebben wij aangegeven dat wij, samen met de betrokken partners
in Waterdunen, de mogelijke tegenvallers en
meevallers in kaart brengen. PS wordt hier uiterlijk bij de najaarsnota over geïnformeerd.

3.

Kan uw College aangeven per welke
3.
datum PS de door de portefeuillehouder de reeds twee keer eerder (eind
december en eind januari) toegezegde
keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd?

Op dit moment wordt samen met de partners in
Waterdunen gesproken over de mogelijkheden.
Als er keuzes zijn die buiten de door PS aangegeven scope vallen dan worden deze aan u voorgelegd.

4.

Gaarne vernemen wij van uw College
hoeveel geld er wordt gereserveerd
voor onderhoud van Waterdunen (o.a.
baggerkosten binnen en buiten het
gebied, wegen- en wandelpaden e.d.).

4.

Kosten voor onderhoud en beheer komen in beginsel ten laste van de toekomstige beheerders
en niet van de provincie. Over sommige eisen
van de toekomstige beheerders wordt nog
gesproken. De toekomstige beheerders zijn Het
Zeeuwse Landschap voor wat betreft het natuurgebied, gemeente Sluis voor wat betreft de parkeerterreinen, Molecaten voor wat betreft het
verblijfsrecreatieve complex en daarin gelegen
infrastructuur, en het waterschap voor de waterkering, de getijdenduiker en de waterschapswegen en watergangen in het gebied.

5.

Wij willen weten van uw College welk
5.
bedrag er opzijgezet wordt om mogelijke schade die kan ontstaan door ver-

Deze vraag is eerder beantwoord in een brief
aan PS (11106486,14 juli 2011, vragen over risico's Waterdunen). Kort samengevat luidt het antwoord dat geen aparte voorziening is gemaakt,
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zilting te compenseren en acht uw College dat bedrag een realistische voorziening? Zo ja, graag uw
uitgebreide onderbouwing.

maar dat mogelijke verzilting is opgenomen in de
risicoanalyse van het project.

6.

Hoe zit het met het risico van de inlaat- 6.
duiker; wie is er verantwoordelijk?
Dient uw College ook daar nog een extra reservering/voorziening voor in te
calculeren?

Eigendom, beheer en onderhoud van de getijdenduiker ligt bij het waterschap Scheldestromen. Het waterschap is na overname verantwoordelijk voor eventuele risico's m.b.t. de getijdenduiker.

7.

Overheden hebben met elkaar afgesproken rekeningen binnen 30 dagen
te betalen (n.a.v. crisis en herstelwet);
kan uw College ons garanderen dat
die afspraak ook bij het project Waterdunen wordt nagekomen?

Ja, tenzij anders is overeengekomen met de
betreffende partijen.

8.

Er is door portefeuillehouder de Reu in 8.
maart vorig jaar geconstateerd dat
het project Waterdunen onder bemenst was (1,5 Fte); waarom heeft uw
College daar dan pas eind 2015 actie
op ondernomen? Tevens willen wij van
uw College vernemen hoeveel kosten
daar in totaal mee gemoeid zijn.

Vermoedelijk doelt u hier op opmerkingen van
gedeputeerde De Reu uit oktober 2015 i.p.v.
maart 2015 (toen was ged. Van Heukelom nog
verantwoordelijk voor het project). De eerste
acties die wij hebben ondernomen in augustus
2015 richtten zich op het financieel management
- inhuur van financiële expertise - waarmee in oktober 2015 de GREX opnieuw is opgebouwd. De
kosten voor de eerste versterking zijn opgenomen in het financiële overzicht; de aanvullende
kosten die vanaf januari zijn gemaakt voor verdere versterking van het projectteam zijn daar
nog niet in verwerkt.

9.

Is uw College met onze fractie van me- 9.
ning m.b.t. de keuzemogelijkheden,
in ogenschouw nemende dat versoberingen op de uitvoering van het
project Waterdunen de beloofde economische impuls onder druk kan
zetten, gehoopte extra inkomsten van
partners en derden erg onzeker zijn,
dat een extra provinciale bijdrage,
waarbij de tekorten afgewenteld
worden op onze Zeeuwse inwoners,
dan de meest realistische optie is?

In onze brief van oktober 2015 hebben wij aangegeven dat uitvoering van alle noodzakelijk geachte werkzaamheden niet haalbaar lijkt zonder
extra inzet van provinciale middelen. Het financiele perspectief is sindsdien niet verbeterd. Uiteraard is onze inzet om het beslag op provinciale
middelen zo klein mogelijk te houden. Later dit
jaar zullen wij aan PS een voorstel voor de afronding van Waterdunen voorleggen.

7.

10. Is uw College voornemens, aan10.
gaande de aanpak van projecten, hier
lessen uit te trekken en in de toekomst
te gaan werken met turn-key projecten
een bankgarantie te eisen en een opleverdatum vast te leggen?
Zo nee, graag uw uitgebreide toelichting waarom niet.

Naar aanleiding van het onderzoek van Necker
van Naem zijn wij gestart met het verder professionaliseren van het projectmanagement.
Het is onze bedoeling om bij grote projecten over
te gaan op de Integrale Projectmanagement
Methodiek (IPM), die onder meer door Rijkswaterstaat wordt gehanteerd. In die methodiek komt
ook de onderbouwde keuze voor een aanbestedingsmethodiek aan de orde.

MIDDELBURG, 8 maart 2016
Namens de fractie van Partij voor Zeeland,

Gedeputeerde Staten,

dhr. Babijn

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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