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Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur)
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Inhoudelijk
Aanleiding

Voortgangsrapportages grote projecten gaan per kwartaal naar PS.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote
projecten en het provinciaal risicoprofiel.

Toelichting

Dit betreft de voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2017 voor
de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen en
Natuurpakket Westerschelde. De rapportages van de Sloe- en de
Tractaatweg worden z.s.m. later toegezonden. Verder is de
kwartaalrapportage over de bijstelling van het risicoprofiel opgenomen.

Kosten en risico’s

Programma Natuurpakket Westerschelde
 Belangrijkste risico’s:
o Uitspraak Hoge Raad in onteigeningsprocedure Hedwigepolder.
29 september 2017 heeft de Advocaat Generaal aan de Hoge
Raad geadviseerd dat er onvoldoende is gekeken naar de
mogelijkheden van zelfrealisatie door de heer de Cloedt;

o



Nadere uitwerking van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat
en Ossenisse. Over de planuitvoering is een separate brief
gestuurd;
o Het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de
Europese Commissie
Van de opgave van 600 ha is 92 ha gerealiseerd, 63 ha in
uitvoering, 335 ha in voorbereiding voor uitvoering en 119 ha in
planvoorbereiding.

Provinciaal risicoprofiel
In de kwartaalrapportage over het risicoprofiel is nog geen rekening
gehouden met de ontwikkelingen in het derde kwartaal met betrekking
tot Thermphos en Perkpolder. Dit gebeurt pas wanneer de benodigde
formele procedures zijn verlopen.
Het weerstandsvermogen en de algemene reserve voldoen aan de door
de provincie Zeeland gestelde normen.
Marinierskazerne
 Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen)
resteert nog € 4.4 miljoen.
 Beschikbare budget op project onvoorzien bedraagt € 583.000, dit is
voldoende om de ingeschatte risico’s te dekken;
 Oplevering van de kazerne is in 2022 gepland.
Waterdunen
 Afgelopen jaar hebben diverse risicosessies plaatsgevonden, deze
zijn verwerkt in het risico-inventarisatiesysteem. De uitkomsten
geven geen aanleiding tot het direct bijsturen van het project. Eind
2018 wordt een herziene GREX 2018 aan PS aangeboden;
 Afronding was gepland op 1 augustus 2018. In de GREX 2018
wordt ingegaan op vertragingen en wordt een actueel overzicht van
de planning van de verschillende onderdelen gegeven.
Thermphos
 In een separaat voorstel aan PS wordt ingegaan op het rapport van
de commissie Samsom en de dekking van de extra benodigde
provinciale bijdrage van € 27,7 miljoen;
 De implementatie van het rapport Samsom zorgt voor een
aangepast risicoprofiel voor de provincie Zeeland. In de volgende
kwartaalrapportage wordt hierop ingegaan;
 Volledige sanering zal tot minimaal 2020 doorlopen.
Perkpolder
 PS hebben een garantie verstrekt van € 3,3 miljoen bij de
overdracht van het project aan de gemeente Hulst. De
overeenkomsten worden naar verwachting in het vierde kwartaal
2018 ondertekend.
Overige informatie

De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de
daarop betrekking hebbende projectrapportages.

