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Middelburg, 16 april 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 ontwikkeling van het
provinciaal risicoprofiel.
Wij bieden uw Staten hierbij de voortgangsrapportages over het eerste kwartaal van 2019 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.
Bij de realisatie van het project Natuurpakket Westerschelde was er de afgelopen jaren sprake van een
ingebrekestelling door de Europese Commissie. Als gevolg van de ontpolderingsdiscussie bleven de
maatregelen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn lang uit. Daarop is de Europese Commissie in
2012 een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland gestart. Op basis van de geboekte voortgang in
de uitvoering van de maatregelen ter realisatie van het Natuurpakket Westerschelde heeft de Europese
Commissie in het eerste kwartaal de ingebrekestelling opgeheven. Daarmee is het risico dat Europa
alsnog niet instemt met de verschillende projecten geweken.
Bij de behandeling van de GREX 2019 van Waterdunen is toegezegd dat uw Staten worden
geïnformeerd over de opening van de getijdenduiker in Waterdunen in samenhang met de door het
Waterschap uit te voeren toets op hoogwaterveiligheid. Met een separate brief wordt u hierover
geïnformeerd.
De voortgangsrapportages van de projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg worden op 15
april in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV behandeld en op 16 mei 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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Een voortgangsrapportage kenmerkt zich door een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten
maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de voortgangsrapportage in de commissies
(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. Daarnaast wordt via de bijgevoegde
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. Over het eerste
kwartaal is er een positieve ontwikkeling als gevolg van een daling van de risico’s en een stijging van de
risicobuffer. Het weerstandsvermogen en de algemene reserve voldoen aan de door uw Staten
vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf eerste kwartaal 2019.
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