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Geachte voorzitter,
Op grond van het Kader Grote Projecten informeren we uw Staten vier keer per jaar over de
voortgang van de grote projecten. U ontvangt hierbij de voortgangsrapportages van de grote
projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse
Kapellebrug. In de voortgangsrapportages rapporteren we over de maanden mei, juni en juli 2022.
De voortgangsrapportages zijn net als andere P&C documenten digitaal te benaderen via het P&C
portaal van de Provincie Zeeland: https://pcportal.zeeland.nl.
Zoals al eerder meegedeeld is de sanering van het voormalig Thermphos terrein in 2021
succesvol afgerond. In een eerdere voortgangsrapportage (medio 2021) is aangegeven dat een
voorlopige financiële afrekening van het restant budget van de sanering al heeft plaatsgevonden.
Het provinciale aandeel daarin was € 2,2 miljoen. Dit bedrag is verdisconteerd in de jaarrekening
2020.
De definitieve afwikkeling van het project houdt verband met de verwerking van de laatste
reststoffen. Inmiddels is bekend dat deze gecertificeerde stoffen hergebruikt worden in
infrastructurele werken. De aanwezige voorziening in de jaarstukken van VCB voor mogelijke
verwerking of afvoer van deze reststoffen valt daardoor vrij. Dit betekent dat er nog een batig
saldo resteert voor de Provincie van
€ 1 miljoen. Dit bedrag wordt verwerkt in de najaarsnota 2022.
Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de forse prijsstijgingen van goederen en diensten impact
hebben op de projecten, met name voor de nog uit te voeren werkzaamheden. De gevolgen van
de prijsstijgingen verschillen per project en worden benoemd in de afzonderlijke rapportages.
Prijsstijgingen raken meer provinciale werkzaamheden dan alleen de grote projecten. Het kan ook
van invloed zijn op de besluitvorming over toekomstige investeringen. In de voor- en najaarsnota
wordt dit waar nodig nader uitgewerkt voor uw Staten.
In de rapportageperiode is de evaluatie van het kader grote projecten afgerond. In onze brief van
12 juli 2022 gaan we in op de resultaten van de evaluatie en het opvolgen van de aanbevelingen.
Op 20 oktober 2022 wordt de brief behandeld door de auditcommissie.
De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2022 is opgesteld.
Deze planning is gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C
cyclus. De planning is als volgt.
Voortgangsrapportage over
augustus, september, oktober 2022
november, december, januari 2022/2023
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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. In de risicoparagraaf 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 zijn gestegen en 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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