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Geachte voorzitter,
In de vergadering van de gezamenlijke commissies op 16 oktober jl. heeft gedeputeerde De Reu toegezegd,
om voor het einde van het jaar duidelijkheid te geven omtrent de omvang en achtergronden van het tekort op
Waterdunen en de mogelijkheden voor dekking daarvan. Dit op basis van een geactualiseerde grondexploi¬
tatie (GREX) Waterdunen, zoals ook aangekondigd in onze brief aan uw Staten d.d. 15 oktober.
De analyses en controles met betrekking tot de actualisatie van de GREX zijn grotendeels afgerond. De
projectorganisatie is daartoe versterkt met een (tijdelijke) projectcontroller en een externe financiële project¬
medewerker. Via het traject van het professionaliseren van de aansturing van de grote provinciale projecten
zal de projectorganisatie voor Waterdunen verder versterkt worden.
Een grondige analyse is gemaakt van de kostenramingen (per bestek), de achterliggende cijfers en de ont¬
wikkeling in de cijfers. Voor alle nog uit te voeren werken en werkzaamheden zijn inmiddels directieramingen
beschikbaar. Op basis van een analyse van het meerwerk op de reeds afgesloten en de nog lopende be¬
stekken is een robuust percentage onvoorzien voor de vervolgbestekken bepaald. De controller heeft de
rekenformules in de GREX gecheckt en akkoord bevonden.
Met externe begeleiding en betrokkenheid van experts op het gebied van risicoanalyse bij infrastructurele
werken is een systematische risicoanalyse uitgevoerd. De op basis van kansen en effectomvang berekende
risico’s zijn als project onvoorzien in de kostenraming opgenomen. Voor de belangrijkste risico's zijn be¬
heersmaatregelen geïdentificeerd. Het projectteam neemt het opgebouwde risicodossier tweewekelijks door
op voortgang en resultaat van de beheersmaatregelen en actualiteit van de risico’s.
Kansen zijn geïdentificeerd om tot verlaging van de kosten dan wel tot verhoging van bijdragen van derden
te komen. De daarvoor benodigde acties zijn in gang gezet. Een en ander wordt uitgevoerd in goed overleg
met de gemeente Sluis en de overige stakeholders.
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Een laatste, nog uit te voeren controleslag betreft de aansluiting van de financiële cijfers in de GREX over de
afgelopen jaren op het provinciale boekhoudsysteem CODA. We hebben, mede naar aanleiding van het in
de commissie Bestuur gevoerde pre-auditgesprek, de accountant gevraagd om met de controle van Water¬
dunen niet te wachten tot de jaarrekening, maar op voorhand nu reeds een externe controle uit te voeren op
de juistheid en volledigheid van de in de GREX opgenomen cijfers en zijn oordeel daarover te geven.
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Wij verwachten dat de controle van de accountant begin januari afgerond kan worden. Daarna zullen wij de
GREX Waterdunen vaststellen en aan uw Staten toezenden, met een toelichting op de resultaten van de
uitgevoerde analyses en de geïdentificeerde risico's en kansen. In navolging van de aanbevelingen uit het
Sloewegonderzoek zullen enkele opties aan u worden voorgelegd, om het tekort te ondervangen en tot een
sluitende GREX te komen.
Door bovengenoemde maatregelen en stappen verwachten wij de aanleg van Waterdunen tot een succesvol
einde te kunnen brengen en de beoogde bijdrage daarmee aan het welvaren van de streek en haar inwo¬
ners, kwaliteitsverbetering en differentiatie van het toeristisch-recreatieve aanbod langs de kust en het natuurherstel van de Westerschelde te kunnen realiseren.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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