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Inhoudelijk
Aanleiding

Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS

Bevoegdheid

GS
PS voor bekrachtigen geheimhouding financiële stukken Sloeweg en
Tractaatweg

Wat stellen GS voor?

GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang
van de grote projecten.

Toelichting

PS hebben op 8 juli 2016 de kaders voor grote projecten vastgesteld.
De rapportages van de N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg betreffen het
tweede kwartaal. De rapportages over het derde kwartaal van deze
projecten worden op 17 november nog besproken in het periodiek
opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg.
De overige rapportages betreffen het derde kwartaal.

GS willen in het vervolg alle kwartaalrapportages drie à vier weken na
afloop van het kwartaal aan u toesturen.
Kosten en dekking

Marinierskazerne Vlissingen
De actuele risicoanalyse laat een benodigd bedrag zien van ruim
€ 432.000. Het nu beschikbare budget onvoorzien bedraagt € 330.000
(in tweede kwartaalrapportage € 191.000) en schiet als risicoreserve
met een bedrag van € 102.000 tekort. Einddatum voor de bouw van de
kazerne is 2021.
Natuurpakket Westerschelde
PS worden geïnformeerd via de voortgangsrapportage grote projecten
en via aparte rapportages. Recentelijk nog middels brief van 8
november 2016. Het convenant met het Rijk is verlengd tot eind 2022.
Waterdunen
PS hebben op 4 november 2016 besloten extra middelen beschikbaar
te stellen voor Waterdunen, waardoor er een sluitende
grondexploitatieberekening (GREX) is. Volgens planning is het project 1
augustus 2018 gereed.
Perkpolder
Er is een sluitende grondexploitatieberekening (GREX) voor dit project
met een einddatum van 2024. Risico's zijn er met betrekking tot datum
grondoverdracht en het onderhandelingsresultaat met Hulst aan Zee en
Perkpolder Beheer BV. In een besloten bijeenkomst op 7 oktober 2016
is de commissie Ruimte vertrouwelijk geïnformeerd over de laatste
stand van zaken.
Sanering Thermphos
Over de voortgang van de sanering Thermphos hebben GS in aparte
brieven en in vergaderingen van de commissie Bestuur PS
geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
Sloeweg
De nieuwe Sloeweg is op 30 juni 2016 opengesteld. Er moeten nog wel
verschillende afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden. Over de
aan te leggen kruising Sloeweg-Bernhardweg-Westerscheldetunnelweg
hebben GS een voorstel voorgelegd aan PS.
In de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken is informatie opgenomen
over financiën. Er ligt een claim van Heros met betrekking tot het
afnemen van AEC bodemas
Tractaatweg
De gunning van het werk aan de Tractaatweg wordt eind 2016
verwacht. Volgens planning gaat de nieuwe Tractaatweg in 2019 open
voor verkeer. In de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken is informatie
opgenomen over financiën en risico's.

Overige informatie

De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de
daarop betrekking hebbende projectrapportages.
In de statenvergadering van 18 november wordt een voorstel behandeld
over het bekrachtigen van de voorlopig opgelegde geheimhouding over
de financiële stukken van Sloeweg en Tractaatweg.

