19001372
k

Gedeputeerde Staten
De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de statengriffier

onderwerp
Q4 rapportages grote projecten en
risicoparagraaf

kenmerk
19001640

*19001640*

behandeld door
Drs. S. Kiemeneij
+31 118 631210

verzonden

Middelburg, 22 januari 2019
Geachte voorzitter,
In het kader van de informatievoorziening aan Provinciale Staten informeren wij u ieder kwartaal over de
voortgang van de projecten die zijn aangemerkt als 'grote projecten'. Dit zijn de projecten
Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N62 Sloeweg (fase 2) en N62
Tractaatweg. Daarbij rapporteren wij via een risicoparagraaf tevens over de stand van zaken met
betrekking tot het provinciaal risicoprofiel.
Wij bieden uw Staten hierbij de voortgangsrapportages over het vierde kwartaal van 2018 aan voor wat
betreft de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde.
Zoals met uw Staten afgesproken is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale
(IPA-)voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding
bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee is ook een statenvoorstel ter
bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd.
De planning voor de sanering van het voormalig Thermphos terrein is in positieve zin bijgesteld door
VCB. In plaats van eind 2021 is de nieuwe planning dat de sanering eind 2020 gereed is waarna het
eerste kwartaal in 2021 nog nodig is voor de administratieve afhandeling. Op basis van uitspraken van
dhr. Samsom is in december 2018 in de media de suggestie gewekt dat er geld overblijft na afronding
van de sanering. VCB heeft dit vooralsnog niet aangegeven. Wel verwacht VCB de sanering binnen het
budget uit te kunnen voeren. Bij het opstellen van de voortgangsrapportage is uitgegaan van de
informatie van VCB.
Eind vierde kwartaal 2018 heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer geïnformeerd over
het verder opschorten van de gunning van de bouw-voorbereidende werken voor de marinierskazerne tot
1 juli 2019. In de voortgangsrapportage is de status van tijd daarom naar beneden bijgesteld.
De voortgangsrapportages van de projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg worden op
21 januari in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV behandeld en op 7 februari
besproken in het Opdrachtgever (Provincie) – Opdrachtnemer (Tractaatweg BV) -overleg. Daarna zullen
wij deze rapportages aan u toezenden. De bijlagen zullen dan zoals gebruikelijk weer onder
geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd.
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Provinciale Staten hebben op 21 september 2018 ingestemd met het benoemen van het project
‘Toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens’ als groot project, met name ook vanuit het voornemen dat
de provincie zelf een groot schip zou bouwen voor de periode na 2024. Bij de behandeling van het
statenvoorstel over de toekomstbestendigheid en exploitatie van de Westerschelde Ferry is op 7
december 2018 door uw Staten besloten om de uitvoering van de veerdienst via de WSF BV te
bestendigen tot 2024 en pas in 2021 opnieuw te beraden op de situatie daarna. Hierdoor was er geen
aanleiding meer om voor het fietsvoetveer te benoemen als groot project. Als gevolg van deze
besluitvorming is geen voortgangsrapportage opgesteld over het vierde kwartaal 2018 voor dit project.
Gelet op de gevoeligheid van dit dossier worden Provinciale Staten wel minimaal elk halfjaar
geïnformeerd over de ontwikkelingen.
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. Waar dit het geval is, zal de verantwoordelijk portefeuillehouder de
actualiteit inbrengen bij de bespreking van de voortgangsrapportage in de commissie.
Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via de
kwartaalrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Op basis van ratio’s wordt bepaald of het
weerstandsvermogen van de provincie toereikend is bij het huidige risicoprofiel (zie bijlage
risicoparagraaf). Met de actualisatie van de risico’s is de ratio weerstandsvermogen berekend op 4,8 en
de ratio algemene reserve op 1,6. Zowel de ratio weerstandsvermogen als de ratio algemene reserve
voldoen daarmee aan de norm van 1,5 respectievelijk 1,0.
Bij de behandeling van de voortgangsrapportages over het derde kwartaal 2018 in de commissie ruimte
is door gedeputeerde De Reu de toezegging gedaan dat in de risicoparagraaf ook de risico’s voor de
beheerfase en uitvoeringsfase van het project Waterdunen worden opgenomen. Ter afdoening van deze
toezegging bevat de risicoparagraaf een toelichting op dit punt.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
Bijlagen: Q4 rapportages grote projecten en risicoparagraaf.
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