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Middelburg, 24 oktober 2017
Geachte voorzitter,
In het l<ader van de informatievoorziening aan Provinciale Staten informeren wij u ieder kwartaal over de
voortgang van de projecten die wij hebben aangemerkt als 'grote projecten'. Dit zijn de projecten
Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N62 Sioeweg (fase 2) en N62
Tractaatweg. Daarbij rapporteren wij tevens over de stand van zaken met betrekking tot het provinciaal
risicoprofiel.
De voortgangsrapportages over het derde kwartaal van 2017 zijn gereed en bieden wij uw Staten hierbij
aan. Voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen en Natuurpakket
Westerschelde bieden wij deze voortgangsrapportages nu aan uw Staten aan. De voortgangsrapportages
van het project N62 Sioeweg en het project Tractaatweg worden eerst in de Raad van Commissarissen
behandeld, wat op 23 oktober gebeurt. Daarna zenden wij u die zo snel mogelijk toe.
Een voortgangsrapportage kenmerkt zich door een rapportage achteraf, het gaat per definitie niet over de
actuele situatie. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de
voortgangsrapportage in de commissies al (sterk) gewijzigd kan zijn en de informatie opgenomen in de
voortgangsrapportages achterhaald. Over het dossier Thermphos bent u in het afgelopen kwartaal
regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen, u bent per brief van 20 september jl. ingelicht over de stand
van zaken over het advies Samsom en ontvangt u op 10 november ons voorstel over de implementatie
van het advies Samsom en het daarbij behorende dekkingsvoorstel.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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