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Geachte voorzitter,
Ieder kwartaal worden Provinciale Staten middels een kwartaalrapportage geïnformeerd over de
voortgang van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig
zijn aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos,
Marinierskazerne en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over het vierde kwartaal
van 2019 (inclusief januari 2020).
Provinciale Staten hebben op 15 november 2019 bij de behandeling van de zomernota 2019 zowel N673
Zanddijk als het Deltaplan zoet water benoemd als groot project. Dit betekent dat er startnotities aan uw
Staten moeten worden voorgelegd. Deze startnotities zijn in voorbereiding. Zonder startnotitie is het niet
altijd zinvol om een kwartaalrapportage op te stellen met relevante informatie over de voortgang. Dit is
het geval voor het project Deltaplan zoet water waardoor we voor dit project hebben afgezien van het
opstellen van een kwartaalrapportage. Het project N673 Zanddijk is echter verder gevorderd waardoor
het verstrekken van een kwartaalrapportage zinvol is. De kwartaalrapportage over dit project treft u dan
ook in de bijgevoegde stukken.
De projecten Sloeweg N62 en Tractaatweg N62 zijn afgerond en voor de financiële afwikkeling van deze
projecten is een voorstel aan uw Staten voorgelegd. Beide projecten zijn afgevoerd van de lijst met grote
projecten.
Via de auditcommissie van 21 februari jl. bent u geïnformeerd over de versterking van de planning en
control cyclus. Deze versterking houdt in dat verschillende rapportagemomenten zoveel mogelijk op
elkaar worden afgestemd. Als gevolg hiervan is de cyclus van de kwartaalrapportages grote projecten
aangepast. De kwartalen schuiven eenmalig één maand op. Vanaf dat moment volgen de rapportages
wederom een cyclus van drie maanden, zoals afgesproken in het kader grote projecten.
De planning van de kwartaalrapportages grote projecten in 2020 ziet er dan als volgt uit.

Rapportage

Periode

GS

Commissies

Vierde kwartaalrapportage 2019 (Q4)
Eerste kwartaalrapportage 2020 (Q1)
Tweede kwartaalrapportage 2020 (Q2)
Derde kwartaalrapportage 2020 (Q3)
Vierde kwartaalrapportage 2020 (Q4)

Okt-Nov-Dec-Jan
Feb-Mrt-Apr
Mei-Jun-Jul
Aug-Sep-Okt
Nov-Dec-Jan

3 maart
2 juni
18 augustus
10 november
n.n.b.

20 en 27 maart
19 en 26 juni
4 en 11 september
27 nov en 4 dec
n.n.b.

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
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bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter
bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd.
Een kwartaalrapportage is een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele
situatie tijdens de behandeling van de rapportage in de commissies gewijzigd kan zijn, waardoor de
informatie uit de voortgangsrapportage achterhaald is. Om dit te ondervangen verwoorden wij zoals
gebruikelijk actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de kwartaalrapportages, via
tussentijdse correspondentie buitenom de kwartaalrapportages of mondeling door de bestuurder bij de
bespreking van de rapportage in de commissie.
Dit geldt momenteel in het bijzonder voor het project Marinierskazerne. Sinds januari zit dit project in een
turbulent proces waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Bij de behandeling van de
kwartaalrapportage in de statencommissie wordt u daarom geïnformeerd over de meest recente stand
van zaken.
Over de ontwikkelingen rondom PAS en PFAS bent u separaat geïnformeerd. Daar waar PAS of PFAS
van invloed is op de uitvoering bij de projecten wordt dit benoemd in de kwartaalrapportage.
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 vierde
kwartaal zijn de verschillen met het vorige kwartaal beperkt. De ratio’s weerstandsvermogen en
algemene reserve verbeteren wel ten opzichte van het vorige kwartaal en blijven ruimschoots voldoen
aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: kwartaalrapportages grote projecten en risicoparagraaf vierde kwartaal 2019.
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