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Middelburg, 2 februari 2021
Geachte voorzitter,
Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage 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, Zeeuws
Deltaplan Zoet Water en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden
november, december en januari van 2020/2021.
Voor het project N290 Traverse Kapellebrug is het projectmanagement per november ingevuld. Voor
de komende periode wordt gewerkt aan de verdere invulling van de projectorganisatie en het opstellen
van de startnotitie. Na vaststelling van de startnotitie door uw Staten nemen we het project mee in de
rapportagecyclus en wordt een eerste voortgangsrapportage opgesteld.
Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de
provinciale voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder
geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een
statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd.
De fysieke sanering van Thermphos is nagenoeg afgerond. De oplevering van het terrein is gepland
voor eind februari 2021. Hierna start de nazorgfase: de laatste fase van een groot project waarin onder
andere de financiële afwikkeling plaatsvindt. De exacte kosten van het project zijn pas bekend na
afronding van deze laatste fase. Na afronding van het project zullen wij uw staten naast de financiële
afwikkeling ook een eindverslag aanbieden met een terugblik op het project.
De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2021 is opgesteld. Deze
planning is zo goed als mogelijk gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de
reguliere P&C cyclus. De planning is als volgt.
Voortgangsrapportage over
februari, maart, april 2021
mei, juni, juli 2021
augustus, september, oktober 2021
november, december, januari 2021/2022

Commissie
Ruimte
21 mei
17 september
26 november
n.n.b.

Commissie
Economie
21 mei
17 september
26 november
n.n.b.

Commissie
Bestuur
28 mei
24 september
3 december
n.n.b.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de
laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte

omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen
in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de
rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de
commissie.
Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via de
voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het
weerstandsvermogen. Daarin worden risico’s gemeld en toegelicht conform het provinciaal
risicomanagementbeleid. Het betreft risico’s die opgevangen moeten worden vanuit de algemene
risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio’s weerstandsvermogen en algemene reserve
voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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