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Inhoudelijk
Aanleiding

In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat voor
de grote projecten elk kwartaal een voortgangsrapportage wordt
opgesteld en aan PS wordt voorgelegd.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

GS informeren PS over de periode oktober 2019 tot en met januari 2020
inzake de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.

Toelichting

Dit betreft de voortgangsrapportage over de periode 2019 tot en met januari
2020 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen,
Natuurpakket Westerschelde en N673 Zanddijk, alsmede de rapportage
risicoparagraaf 4e kwartaal 2019.
GS hebben geen voortgangsrapportage opgesteld met betrekking tot het
grote project ‘Deltaplan zoet water’, omdat er nog geen startnotitie is
vastgesteld. Startnotitie wordt volgens huidige planning ter vaststelling
voorgelegd in een PS vergadering vóór de zomer 2020.
Programma Natuurpakket Westerschelde
 Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer
voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 117 ha gerealiseerd,
471 ha in uitvoering en 70 ha in voorbereiding voor uitvoering;

Inhoudelijk





De voorbereiding voor de wijziging van het Rijksinpassingsplan
voor de Hedwigepolder ten behoeve van recreatief medegebruik en
Panoramaheuvel loopt. Op dit moment zijn de gevolgen naar
aanleiding van de uitspraak van de Raad van Staten over het
Programma aanpak Stikstof (PAS) nog onduidelijk. Gezien de
inhoud van de aanpassing (recreatieve ontwikkelingen) heeft dit
geen effect voor de realisatiedoelstelling. Onderzocht wordt of de
uitspraak gevolgen heeft voor alternatieve projecten zoals
schorverjonging;
Op dit moment zijn er voldoende middelen gereserveerd voor de in
het risicodossier genoemde risico’s;
Looptijd programma NPW is vastgesteld tot en met 2022 met een
nazorgperiode tot en met 2025. Over eventuele activiteiten en
bestedingen na 2022 moeten uiterlijk eind 2021 nadere afspraken
met Ministerie van LNV worden gemaakt.

Marinierskazerne
 In de voortgangsrapportage wordt uitgegaan van de situatie per 20
februari 2020. Inmiddels is een traject ingezet voor
compensatiemaatregelen bij het niet doorgaan van de
Marinierskazerne. Hierover worden PS buitenom de
kwartaalrapportage geïnformeerd/betrokken.
Thermphos
 Sanering is volgens de planning VCB eind 2020 afgerond.
Nazorgfase is volgens planning op 30 juni 2021 afgerond;
 De realisatiefase is voor 77% gereed (vorige rapportage 71%)
 Door VCB is aangegeven dat zij, ondanks dat er meer fosforslik is
aangetroffen, met de huidige kennis verwachten voldoende
middelen beschikbaar te hebben met het ter beschikking gesteld
budget van in totaal €129,5 miljoen.
Waterdunen
 De realisatiefase is voor 89% gereed;
 Het definitief openen van getijdenduiker in relatie tot het
waterbezwaar blijft het belangrijkste risico voor dit project;
 De post onvoorzien is toereikend inclusief de risico’s voor de
uitvoeringsfase Waterdunen, maar staat wel onder druk;
 De risico’s voor de beheerfase Waterdunen worden meegenomen
in de risicoparagraaf van de provincie;
 Met Molencaten is het gesprek gaande over de opleverstatus van
de grond. Molencaten wil medio 2020 starten met de
voorbereidende werkzaamheden. In de vorige rapportage is
opgenomen dat gestreefd wordt om de feitelijke levering van de
gronden aan Molecaten eind 2019 te realiseren. En de juridische
levering van de gronden volgens de huidige planning in 2020.
Gedeputeerde Pijpelink geeft naar aanleiding van de toezegging (nr 25) bij
behandeling van het statenvoorstel GREX Waterdunen 2020 een
mondelinge toelichting op de uitkomsten van het onderzoeksrapport van
Royal Haskoning met betrekking tot het waterbezwaar.
N673 Zanddijk
 Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln is inmiddels
€ 406.000 besteed/verplicht. De verwachting is dat het beschikbare
bedrag voldoende is voor de voorbereidingsfase;
 GS hebben met de keuze voor het tracé ‘Bruin’ een voorgenomen
voorkeursalternatief bepaald;

Inhoudelijk


Voorstel aan PS over de vervolgaanpak van het project is rekening
houdend met de resultaten van de second opinion en de
bestuurlijke visie van de gemeente Reimerswaal in de bestuurlijke
planning opgenomen voor de PS vergadering van 29 mei 2020..

Provinciaal risicoprofiel
 De belangrijkste risico’s zijn Waterdunen beheer (mede risicodrager
inlaatkreek en zandopvang), garantstelling Hulst in verband met
Perkpolder en Thermphos;
 De risicobuffer en het risicoprofiel zijn nagenoeg gelijk aan de
rapportage over het derde kwartaal 2019;
 Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden
gesteld dat alle risico’s zijn afgedekt met een bedrag van € 6,9
miljoen.
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Overige informatie

Een gedetailleerd financieel overzicht over het financieel overzicht over het
project Thermphos van VCB ligt onder geheimhouding ter inzage bij de
statengriffie.

