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Inhoudelijk
Aanleiding

Op 21 september werden PS geïnformeerd over de stand van zaken
m.b.t. renovatie Stationsbrug Middelburg en de aanwezigheid van
Chroom VI in oude verflagen op de brug.

Bevoegdheid

GS

Toelichting

Voorafgaand aan de Provinciale Staten vergadering van 21 september
2018 ontving u schriftelijke informatie over de renovatie van de
Stationsbrug. Bij aanvang van de vergadering heeft de gedeputeerde u
geïnformeerd over het besluit om het werk aan de brug te schorsen. In
bijgaande brief van GS d.d. 2 oktober 2018 (18924026) wordt een en
ander verder toegelicht.
Begin september was duidelijk geworden dat de renovatie van de
Stationsbrug door de aanwezigheid van Chroom VI duurder zou worden.
Op 20 september werd inzichtelijk in welke orde van grote de
meerkosten voor de renovatie zouden komen te liggen. Het was
aanleiding om de werkzaamheden onmiddellijk te schorsen.
De interne projectorganisatie is aansluitend hierop uitgebreid en onder
directe verantwoordelijkheid gebracht van de directeur Programma's en
Projecten. Aan het projectteam is verzocht om - gezien de ontstane
situatie- ook alternatieve oplossingsrichtingen in beeld te brengen en
daarbij schade beperkend op te treden voor de Provincie.

Kosten en dekking

De voorziene (meer)kosten liggen substantieel hoger dan de op 6
september door aannemer gegeven voorlopige prijsinschatting door de
aannemer. Met het oog op de Europese aanbestedingsregels heeft GS
besloten het werk onmiddellijk te schorsen. Niet alleen de Europese
drempelbedragen zijn hierbij maatgevend, maar ook het feit dat Zeeland

in een grensregio ligt. Daardoor moet rekening worden gehouden met
het zogeheten grensoverschrijdend belang dat al vanaf lagere bedragen
een passende mate van openbaarheid wordt gegarandeerd.
Afdoeningsvoorstel

Ter behandeling aanbieden aan de commissie Economie.

