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Inhoudelijk
Aanleiding

Voortgangsrapportages grote projecten gaan 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 tweede 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.

Kosten en risico’s

Marinierskazerne
- Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15mln)
resteert nog € 4.4mln.
- Beschikbare budget op project onvoorzien bedraagt € 565.000,
dit is voldoende om de ingeschatte risico’s te dekken.

-

Belangrijkste risico’s betreffen: (1) extra benodigde
bodemsaneringen, (2) maatregelen bij RWZI en (3) de druk
vanuit Defensie op de regio om meer dan de toegezegde €
2.13mln bij de dragen aan de alternatieve ontsluitingsroute van
Defensie.

Programma Natuurpakket Westerschelde
- In oktober 2016 heeft de Staatssecretaris ingestemd met inzet
van extra budget van € 4mln zijnde t/m 2016 gerealiseerde
rente-inkomsten en winst op de verkoop van de grond.
- Belangrijkste risico’s: (1) uitspraak Hoge Raad in
onteigeningsprocedure Hedwigepolder, (2) nadere uitwerking
van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat en Ossenisse en
(3) het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de
Europese Commissie.
Thermphos
- In de jaarrekening 2016 van de Provincie is een totaaloverzicht
van de te verwachten kosten opgenomen.
- VCB heeft op 31 maart 2017 een nieuw plan van aanpak
beschikbaar gesteld, waaruit blijkt dat het passief veilig maken
zal doorlopen tot en met mei 2018.
- Op grond van de overeenkomst tussen ZSP en de Provincie is
de Provincie verantwoordelijk voor kosten boven de € 35mln
voor het passief veilig maken van het Thermphos terrein.
- Aantal significante risico’s, naast de reeds opgenomen kosten:
(1) hoogte van de beheerskosten, (2) tijdsduur van de
beheerskosten en (3) mogelijk hogere uitvallende
saneringskosten voor passief veiligstellen. Deze risico’s zijn
afzonderlijk opgenomen in de simulatie en de berekening van
de benodigde risicobuffer voor de jaarrekening.
Waterdunen
- In de PS-vergadering van 4 november 2016 is de GREX 2017
vastgesteld. Hierdoor is er € 3.7mln extra budget beschikbaar
gekomen voor het project Waterdunen.
- Afgelopen jaar hebben diverse risicosessies plaatsgevonden,
deze zijn verwerkt in het risico-inventarisatiesysteem. Het
risicodossier wordt opnieuw beoordeeld. Eind van het jaar zal
een herziende GREX worden aangeboden.
- Volgend kwartaal zal een update van de projectplanning
beschikbaar zijn.
Perkpolder
- Voortgangsrapportage is achterhaald, zie statenvoorstel
Perkpolder, besloten op 7 juli 2017.
Overige informatie

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

