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Toetsing grote projecten

Bevoegdheid

PS

Wat is het voorstel?

Voor grote projecten (opnieuw) aanmerken Sloeweg N62,
Waterdunen, Marinierskazerne en NPW, Tractaatweg N62,
Perkpolder en sanering Thermphos

Toelichting

Op 8 juli 2016 is door PS het Kader grote projecten Provincie
Zeeland vastgesteld. Tevens besloten om de huidige grote
projecten ook te beoordelen aan hand van dit vastgestelde kader.
GS concluderen dat alle huidige grote projecten op basis van de
criteria zijn te beschouwen als groot project.
GS onderscheiden drie verschillende types grote projecten:
1. Projecten waarvoor een BV is gevormd;
2. Projecten waarvoor de dagelijkse projectaansturing bij de
provincie ligt;
3. Projecten die de provincie als bestuurlijk opdrachtnemer
uitvoert. Daarbij gaat het om het Natuurpakket Westerschelde
(NPW).
Bij de eerste twee typen grote projecten wordt, conform het
vastgestelde kader grote projecten, in beginsel bij de overgang
naar een daarop volgende fase van het project een besluit
genomen door PS.
Het NPW is als een aparte categorie aan te merken. Het initiatief
ligt bij het Rijk en de provincie voert uit. De rol van de provincie in
de uitvoeringsfase is vooral begeleidend, toezichthoudend en
coördinerend. Ook over de voortgang van het NPW worden PS per
kwartaal geïnformeerd.

In de begeleidende brief van GS wordt aangegeven dat:
 de implementatie van de Omgevingswet;
 de verbouwing van gebouw G;
 aanleg en reconstructie nieuwe wegen
mogelijk als nieuwe grote projecten worden beschouwd.
Indien dit het geval is, zal een startnotitie aan PS worden
voorgelegd.
Kosten en dekking
Overige informatie

De in december 2016 ingestelde auditcommissie heeft een
instemmend advies uitgebracht over dit statenvoorstel.

