Griffier van de Staten
Geleidebrief informatief
Naam voorstel

ONTW-117

Brief GS van 17 januari 2017 voortgangsrapportages
grote projecten vierde kwartaal 2016 en toetsing aan
adviesmodel
Statenvoorstel Toetsing grote projecten

Betreft vergadering

Commissie Ruimte

17 februari 2017

Commissie Economie

17 februari 2017

Commissie Bestuur

24 februari 2017

Provinciale Staten

17 maart 2017

17000609

Te verzenden aan

Statenbreed via iBabs

Verzenddatum

23 januari 2017

Commissiegriffiers

Alma van Wallenburg

0118 – 63 12 65

ac.v.wallenburg@zeeland.nl

Annemieke Lobik

0118 – 63 18 88

am.lobik@zeeland.nl

Margreeth Trimpe

0118 - 63 14 37

me.trimpe@zeeland.nl

Statenadviseur

Simon de Visser

0118 – 63 15 94

s.de.visser@zeeland.nl

Inhoudelijk ambtenaar

Bregina Allewijn

0118 – 63 1442

bl.allewijn@zeeland.nl

Verantwoordelijk bestuurder
per project

C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket
Westerschelde (Ruimte)
B. de Reu: Waterdunen (Ruimte)
J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), Thermphos (Bestuur)
A.J. van der Maas Projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg (Economie)

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 vierde kwartaal met
betrekking tot alle grote projecten behalve N62 Tractaatweg: deze volgt
binnenkort separaat.

Kosten en dekking

Waterdunen
Binnen de grondexploitatieberekening (GREX) is nog een post van
onvoorzien beschikbaar van € 4,2 miljoen. De uitkomsten van de
diverse risicocosessies geven geen aanleiding tot het direct bijsturen
van het project of aanpassen van de GREX 2017. Volgens planning is
het project 1 augustus 2018 gereed. Dan kan ook de overdracht aan de
partners plaatsvinden.
Marinierskazerne Vlissingen
De actuele risicoanalyse laat een benodigd bedrag zien van ruim
€ 512.000. Het nu beschikbare budget onvoorzien bedraagt € 420.000
en schiet als risicoreserve met een bedrag van € 92.000 tekort.
Gedeputeerde heeft in de commissie Economie van 20 januari jl.
toegelicht dat er vertraging is opgelopen bij de bouw van de
Marinierskazerne en bij de door de regio aan te leggen infrastructurele
werken. Dit heeft te maken met de voorbelasting. Er wordt nu met
Defensie overlegd over de planning. De financiële problemen rond de
aanbesteding zijn volgens Defensie opgelost, dus zij vermoedt dat de
aanbesteding nu snel zal volgen. Het is dus opnieuw later dan gepland.
Dit brengt geen extra kosten met zich mee. De kazerne zal naar
verwachting in de loop van 2021 worden opgeleverd; huidige planning
infrastructurele werken gemeente Vlissingen gaat uit van afronding
werken in eerste helft 2019.
Perkpolder
Er wordt op gestuurd dat het een kostenneutraal project is en blijft 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. Indien niet ingestemd kan worden met het
resultaat, moeten andere partners worden gezocht. Dit kan vertraging
opleveren.
Sanering Thermphos
In afwachting van een plan van aanpak voor de afronding van de
saneringswerkzaamheden hebben PS een extra krediet van € 2,5
miljoen verleend voor de beheerskosten voor de periode tot en met april
2017. Een einddatum van de sanering is nog niet bekend. De huidige
beheerskosten bedragen € 0,7 miljoen per maand komen ten laste van
de provincie.
Natuurpakket Westerschelde
Overeenkomstig de afspraken rond grote projecten zijn risico-analyses
opgesteld op projectniveau. Op programma-niveau vindt momenteel een
uitgebreide risico-analyse plaats. Belangrijke risico's die resteren
betreffen:
 uitspraak van de Hoge Raad in de onteigeningsprocedure van de
Hedwigepolder;
 uitwerking van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat en
Ossenisse;
 pakket van maatregelen moet voldoen aan de eisen van de
Europese commissie
Het convenant met het Rijk is verlengd tot eind 2022.
Sloeweg
Hierover is geen rapportage meer opgesteld. De eerste fase is afgerond
conform planning en met een positief eindresultaat van € 6,5 miljoen. Dit
is € 1,5 miljoen hoger dan eerder aangegeven. Hierdoor is er voor de 2e
fase Sloeweg € 1,5 miljoen extra beschikbaar.
Vanaf het eerste kwartaal 2017 zal rapportage over de 2e fase Sloeweg
plaatsvinden middels het systeem rapportage grote projecten (IPA).
Tractaatweg
Rapportage volgt separaat. Wordt gelijktijdig geagendeerd in
vergadering commissie Economie van 17 februari 2017.

Overige informatie

Vanaf 2017 wordt bij de rapportage over de grote projecten per kwartaal
ook inzicht gegeven in het weerstandsvermogen van de provincie. Er
wordt per kwartaal gerapporteerd over het provinciaal risicoprofiel.
De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de
daarop betrekking hebbende projectrapportages.
Met betrekking tot het statenvoorstel ONTW-117 Toetsing grote
projecten is een aparte oplegnotitie opgesteld.

