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Inhoudelijk
Aanleiding

Op 21 september 2018 heeft GS aan PS bericht dat het werk aan de
Stationsbrug Middelburg is geschorst vanwege de vondst van chroom 6 in
de verflagen. Sindsdien is onderzoek gedaan naar de opties om het
project voort te zetten en naar de conditie van de middenpijler.
Er is overlegd met de aannemer over de voorwaarden waaronder de
renovatie kan worden hervat en de meerkosten die samenhangen met het
stilleggen van het werk.
Op 8 februari 2019 is de commissie Economie geïnformeerd tijdens een
besloten vergadering.

Vertrouwelijkheid

Er liggen stukken onder geheimhouding ter inzage bij de statengriffie:
-

Kostenramingen varianten Stationsbrug Middelburg;
Multi criteria analyse varianten Stationsbrug Middelburg;
Onderzoek middenpijler Stationsbrug;
Offerte Hollandia Stationsbrug – chroom 6;
Kostenoverzicht voortzetten renovatie Stationsbrug;
De twee gehouden presentaties tijdens de besloten vergadering;
van de commissie Economie op 8 februari 2019.

Voorgesteld wordt om in de PS vergadering van 1 maart 2019 de
geheimhouding op deze stukken te bekrachtigen.
N.B. Er is een gewijzigd statenvoorstel in IBABS geplaatst omdat de
passage over geheimhouding in het dictum is gecorrigeerd.
Bevoegdheid

GS/PS voor zover het het budgetrecht betreft

Wat is het voorstel?

GS stelt voor om € 3,6 miljoen beschikbaar te stellen om de renovatie af
te kunnen ronden.

Kosten en dekking

Het dictum luidt:
- Voor het huidige bestek (€ 2,04 miljoen) een investeringskrediet in
2019 beschikbaar te stellen en dit op te hogen met een
aanvullend krediet van € 3,4 miljoen;
- Het investeringskrediet vanaf 2021 in 60 jaar af te schrijven,
waarbij de jaarlijkse afschrijvingslast van € 90.600, gedekt wordt
uit de budgettaire ruimte van het betreffende jaar;
- Vanuit het reeds in 2019 geraamde exploitatiebudget voor
renovatie € 530.000 te laten vrijvallen t.g.v. de budgettaire ruimte
Het beschikbare restant exploitatiebudget voor renovatie van de
Stationsbrug in 2018 en 2019 valt vrij in verband met de vorming van het
investeringskrediet.
Voor 2018 en 2019 gaat het om bedragen van respectievelijk € 1,2
miljoen en € 0,5 miljoen. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd door
middel van de jaarrekening 2018 en een begrotingswijziging.

Overige informatie

In tegenstelling tot het vermelde in de GS brief zijn er geen 7 maar 6
bijlagen bij de brief.
Provinciale Staten wordt gevraagd de geheimhouding van de ter inzage
gelegde stukken in de vergadering van 1 maart 2019 te bekrachtigen op
basis van artikel 25, derde lid van de Provinciewet (op grond van een in
artikel 10 van de WOB genoemd belang).
Wilt u eventuele technische/informatieve vragen vooraf zo spoedig
mogelijk doorgeven aan de commissiegriffier?
Via am.lobik@zeeland.nl.
Dan kunnen vragen en antwoorden in IBABS worden geplaatst bij dit
agendapunt.

Resultaat na
commissiebehandeling

Toezegging door gedeputeerde Van der Maas:
Ik zeg toe achteraf aan de staten verantwoording af te leggen over de
gemaakte kosten voor de schorsing van de werkzaamheden, en over de
opbrengsten en kosten van externe inhuur.
Met deze toezegging gaat de commissie ermee akkoord het
statenvoorstel te agenderen als hamerstuk voor PS van 1 maart 2019

