Gedeputeerde Staten

Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. statengriffier

Onderwerp

Voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf over november, december
en januari 2021/2022

Zaaknummer

117086

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 15 februari 2022

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 over de
maanden november, december en januari 2021/2022. In deze rapportageperiode waren de projecten
Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Zeeuws Deltaplan Zoet Water, N673 Zanddijk
en N290 Traverse Kapellebrug als groot aangemerkt.
In de statenvergadering van 17 december 2021 is het Zeeuws Deltaplan Zoet Water opgeleverd en
werd de realisatiefase van het gelijknamige project afgerond. In januari is ook de nazorgfase afgerond
waardoor het groot project nu ook formeel is afgesloten. Daarom is er voor dit project geen
voortgangsrapportage opgesteld. Door uw staten is wel verzocht om periodieke informatie over de
voortgang van het proces en de uitvoering van het Deltaplan. We pakken dit op en gaan bepalen in
welke vorm en met welke frequentie we de informatie over de voortgang gaan verstrekken aan
Provinciale Staten.
Voor Thermphos maken we ook geen voortgangsrapportage aangezien de sanering is afgerond en
Provinciale Staten nog separaat worden geïnformeerd over de resterende activiteiten in het project.
Uw Staten zijn hier al eerder van op de hoogte gesteld.
Met onze brief van 2 februari 2022 hebben we u kortgeleden geïnformeerd over de PFAS problematiek
in het project Natuurpakket Westerschelde. In de voortgangsrapportage van dit project wordt er ook
ingegaan op PFAS.
Voor het project Traverse Kapellebrug wordt tegelijkertijd met de voortgangsrapportage ook een
rapport van Royal HaskoningDHV over de inpasbaarheid van een fietstunnel in Kapellebrug
toegestuurd. In de voortgangsrapportage verwijzen we daarom naar de inhoud van dit rapport daar
waar het gaat om de inpasbaarheid van een fietstunnel.
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
februari, maart, april 2022
mei, juni, juli 2022
augustus, september, oktober 2022
november, december, januari 2022/2023

Commissie
Ruimte
10 juni
23 september
2 december
n.n.b.

Commissie
Economie
3 juni
16 september
25 november
n.n.b.

Commissie
Bestuur
3 juni
16 september
25 november
n.n.b.

De voortgangsrapportages zijn voor het eerst opgemaakt in de applicatie ‘Pepperflow’. Hierdoor zijn de
voortgangsrapportages net zoals de begroting en jaarstukken digitaal te benaderen via het P&C
portaal van de Provincie Zeeland: https://pcportal.zeeland.nl (selecteer grote projecten). De
voortgangsrapportages worden ook nog als pdf document bijgevoegd. Hoewel het pdf document alle
inhoudelijke informatie bevat zijn de voortgangsrapportages geoptimaliseerd voor digitale benadering.
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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