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Inhoudelijk
Aanleiding

Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

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

Toelichting

Dit betreft de voortgangsrapportage over het eerste kwartaal 2017 m.b.t.
alle grote projecten behalve N62 Tractaatweg: deze volgt binnenkort
separaat (conform aangepaste werkwijze aangekondigd in brief GS 612-2016).

Kosten en dekking

Sloeweg
De rapportage project N62 Sloeweg is conform eerdere toezeggingen
nu ook in IPA opgemaakt.
Op 16 december 2016 hebben PS het krediet voor de Sloeweg
verhoogd voor de aanleg van de 'Stervariant' (Sloeweg fase 2). Samen

met het aanvankelijke overschot van Sloeweg fase 1 van € 5 miljoen is
€ 20,1 miljoen beschikbaar binnen de bestemmingsreserve Sloeweg.
Daarna is bekend geworden dat het overschot op Sloeweg fase € 6,5
miljoen is geworden in plaats van € 5 miljoen.
De risico's voor Sloeweg fase 2 zijn in kaart gebracht. In het tweede
kwartaal worden deze financieel uitgewerkt. GS hebben PS apart
geïnformeerd over de uitkomsten van de gehouden
verkeerveiligheidsaudit. De kosten van aanpassingen kunnen wellicht
binnen het krediet opgevangen worden. Hierover bestaat pas zekerheid
als het standpunt van Rijkswaterstaat bekend is.
Oplevering Sloeweg fase 2 is voorzien in 1e helft 2019.
Natuurpakket Westerschelde
Op project- en programmaniveau zijn risico-analyses uitgevoerd.
Het NPW zit voor de meeste projectonderdelen in de
planvoorbereidingsfase of de uitvoeringsfase. Per project wordt
afzonderlijk ingegaan op de voortgang.
Perkpolder
Op 19 april 2017 is in een extra vergadering van de commissie Ruimte
gehouden, waarbij ook de gemeenteraad Hulst is uitgenodigd. De
actualiteit met betrekking tot dit project is vertrouwelijk tijdens de
commissiebehandeling toegelicht.
De overdracht van de gronden door de Provincie heeft nog niet plaats
gevonden.
Waterdunen
Binnen de grondexploitatieberekening (GREX) is een post van € 4,2
miljoen beschikbaar voor onvoorzien. In de volgende GREX worden de
bijdragen van Het Zeeuws Landschap (brug) en Waterschap
Scheldestromen (beheer en onderhoud van het Killetje Buiten0
meegenomen alsmede de besluitvorming van de gemeente Sluis over
een eventuele bijdrage.
Marinierskazerne Vlissingen
De actuele risico-analyse laat een bedrag zien van bijna € 832.000
terwijl de post onvoorzien bijna € 650.000 bevat. Door vertragingen
wordt de oplevering van de infrastructurele werken van de gemeente
Vlissingen eind 2019 verwacht. De vertraagde oplevering van de
kazerne wordt voorjaar 2022 verwacht.
Thermphos
De rapportage is opgesteld in afwachting van het door VCB vóór 1 april
2017 in te dienen definitieve plan voor de sanering van het terrein.
Hierover is inmiddels een statenvoorstel behandeld in PS van 21 april
2017.
Tractaatweg
Hierover volgt zo spoedig mogelijk een aparte rapportage.
Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel
Voor het eerst is de kwartaalrapportage van het provinciaal risicoprofiel
opgenomen. In de rapportage over het 1e kwartaal 2017 wordt de
conclusie getrokken dat het risicoprofiel uitkomt op een ratio
weerstandsvermogen van 4,7 (zonder Thermphos). Dit wijkt nadrukkelijk
af van de ratio weerstandsvermogen van 2,8 in de begroting 2017. Een
verklaring van het verschil via een overzicht van de risico’s wordt niet
gegeven.
In de jaarrekening 2016 en in de Zomernota wordt nader ingegaan op
de actualiteit van de risico's en daarbij zijn met name de risico's rondom
Thermphos van belang.
Overige informatie

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

Voor de vergadering van de commissie Economie zijn onder
agendapunt 100 Ingekomen stukken Factsheet Aanbesteding MARKAZ
geagendeerd.
De toezegging over het per kwartaal rapporteren over het provinciaal
risicoprofiel kan als afgedaan beschouwd worden.

