Griffier van de Staten
Geleidebrief informatief

Naam voorstel

14017103

GS brief van 18 november 2014 met halfjaarlijkse
rapportage over voortgang Sluiskiltunnel

Betreft vergadering

Commissie Economie en Mobiliteit

Te verzenden aan

SIS - Cie. groep 1 t/m 7

Verzenddatum

27 november 2014

Commissiegriffier

Annemieke Lobik

0118 631888

am.lobik@zeeland.nl

Inhoudelijk ambtenaar

Jeroen Steenbakker

0118 631058

jjg.steenbakker@zeeland.nl

Verantwoordelijk bestuurder

C. van Beveren

19 januari 2015

Inhoudelijk
Naam voorstel

GS brief met halfjaarlijkse rapportage aan PS over de voortgang van
het project Sluiskiltunnel

Aanleiding
Bevoegdheid
Voorstel

Ter informatie

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

De voortgangsrapportage ligt vertrouwelijk ter inzage bij de
statengriffie

II1I1IiilllicllllliIllllll4llllllIllIilllII1III

9im

14017103
14017103

Zeeland
ProvincieZeeland
Provincie

Staten
Gedeputeerde Staten

-1

1

l

l

l

ProvincialeStaten
Staten
devoorzitter
voorzittervan
vanProvinciale
de
p.a.
Statengriffie
p.a.Statengriffie

bericht op
brief van
van:
bericht
op brief
kenmerk:
uw kenmerk:
uw

kenmerk:
ons kenmerk:
ons

14016771dg
14016771dg

afdeling:
afdeling:

Realisatie
en Realisatie
Planvorming
Planvorming en

PROVINCIE ZEELAND:i.
afd.ÿG
Uo
Aj,.
AMBT.
TEr4
i AFD. TERto.JN
p'OEoSt.;i
:';..4
datum
i
.'
8
1
NOV.
2014
I
.

bijlage(n):
bijlage(n):
J.J.G. Steenbakker
Steenbakker
J.J.G.

doorkiesnummer:
doorkiesnummer:

0118-631058
0118-631058

verzonden:
verzonden:

-,

.-

.

,

/*

,

1

door:
behandeld door:
behandeld

onderwerp:
onderwerp:

,

'

'

2014
NOV. 2Q11*
8 NOV.

/,"

,

,

.

Staten
ProvincialeStaten
aan Provinciale
Halfjaarlijkse
rapportageaan
Halfjaarlijkse rapportage
Sluiskiltunnel
de voortgang
hetproject
van het
over de
over
projectSluiskiltunnel
voortgang van

1t 8

n

"

,,

DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.
.

-

..

.

...

november201
2017
18november
7
18

-----

Middelburg.
Middelburg,

voorzitter,
Geachte voorzitter,
hetvoorstel
voorstelvoor
realisatie
van
2009isisingestemd
methet
voor
Staten van
29 mei
mei2009
van
Provinciale Staten
van29
dederealisatie
In de vergadering
van Provinciale
ingestemdmet
In
vergadering van
datProvinciale
ProvincialeStaten
Statentwee
twee
In het
voorstelisistoegezegd
hetbetreffende
betreffendevoorstel
met aansluitende
aansluitende wegen.
de Sluiskiltunnel met
toegezegddat
wegen. In
hetproject.
devoortgang
vanhet
worden geïnformeerd
overde
keer per
project.
voortgangvan
gefnformeerd over
jaar worden
per jaar

wordtconform
conformde
deovereenkomst
overeenkomst
van
'B.V.KKS'
KKS'genoemd)
Sluiskil (verder
van
opdracht
Door de
de B
B.V.
opdracht
V. Kanaalkruising
Door
genoemd)wordt
(verder'B.V.
Kanaalkruising Sluiskil
Dekwartaalrapportages
van
B.V. KKS
KKS per
kwartaaleen
diezelfde B.V.
eenrapportage
de provincie
en diezelfde
kwartaalrapportagesvan
tussen de
opgesteld.De
rapportageopgesteld.
perkwartaal
provincie en
deheer
heer
van
in de
degedeputeerde,
kwartaal zijn
deaanwezigheid
vande
Beveren,
C.C.van
het eerste
eerste en
tweede kwartaal
en tweede
Beveren,besproken
besproken
het
gedeputeerde,de
zijn in
aanwezigheidvan
2014en
26juni
en
vanrespectievelijk
in het
het opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg
2525september
en vastgesteld in
september
en
respectievelijk26
juni2014
opdrachtgevers/opdrachtnemersoverlegvan
2014.
2014.
eerste
debelangrijkste
onderstaandesamenvatting
vande
basis van
beide rapportages
van beide
Op basis
ontwikkelingeninindedeeerste
belangrijksteontwikkelingen
samenvattingvan
rapportages isisonderstaande
komendeperiode.
kortevooruitblik
vooruitbliknaar
naar
bevat deze
deze rapportage
eenkorte
helft van
2014 opgesteld.
Tevens bevat
dedekomende
van 2014
periode.
rapportageeen
opgesteld. Tevens

deB.V.
B.V.KKS
KKSover
hettweede
tweede
vande
overhet
de volledige
Ter aanvulling op
onderstaande samenvatting
Ter
rapportagevan
ligtde
volledigerapportage
samenvatting ligt
op onderstaande
zoalsgebruikelijk
ondergeheimhouding
2014 als
ook een
overzicht van
de post
onvoorzienzoals
kwartaal van
van 2014
als ook
een overzicht
van de
kwartaal
gebruikelijkonder
gehelmhoudingterter
postonvoorzien
diewij
reformatieisisopgenomen
de verantwoording
de Statengriffie.
Omdater
er inin de
wij
inzage
bedrijfsgevoehgeinformatie
opgenomendie
verantwoording bedrijfsgevoelige
Statengriffie. Omdat
mzage bij
bij de
art.10,
eerstelid,
subc cvan
vanart.
van
derden hebben
hebben ontvangen
de uitzonderingsgrond
dede
van derden
10,eerste
lid,sub
vertrouwelijk
uitzonderingsgrondvan
geldtde
vertrouwelijk van
ontvangen geldt
Provinciewet.
basisvan
art.55
55lid
lid3 3Provinciewet.
vanart.
bestuur en
hebben wij
Wet openbaarheid bestuur
en hebben
Wet
opbasis
opgelegdop
wij geheimhouding
geheimhouding opgelegd
enconcreet
concreetmogelijk
de B.V.
B.V. KKS
KKSininstaat
staatzo
zoopen
stelt een
een geheime
Daamaast stelt
Daarnaast
mogelijkteterapporteren.
rapporteren.
openen
geheime behandeling
behandelingde

BAM/TBI(verder
Relatie B.V.
B.V. KKS
KKS met
met de
de aannemerscombinatie
aannemerscombinatieBAM/TBI
'CBT')
(verder'CBT')
samenovercommunicatie,
de aannemer
hebben begin
2011
De B.V.
B.V. KKS
KKS en
en de
aannemer hebben
communicatie,gedrag
1 afspraken
De
gedragenensamen¬
begin 201
afsprakengemaakt
gemaaktover
Dit wordt
wordt regelmatig
werkingsgebieden.
regelmatig gemonitord.
gemonitord.
werkingsgebieden. Dit

Q

:
Z

_<
.
i

d
LU

LiJ
rsi

K

installaties
Verkeers-tunneltechnische
tunneltechnischeinstallaties
totde
deVerkeersde voortgang
metbetrekking
Punt van
aandacht blijft
steeds de
van aandacht
Punt
betrekkingtot
blijft nog
voortgangmet
nog steeds
Hetaanleveren
aanleveren
vruchtenafaftetewerpen.
van
dede
van
nadere afspraken
die hierover
hieroverzijn
De nadere
(VTTI). De
lijkenzijn
zijnvruchten
werpen Het
afspraken die
zijngemaakt
gemaaktlijken
bleek
eindseptember
Deeerdere
eerdereopleverdatum
vaneind
de kwaliteit
kwaliteitervan
documenten ligt
schema en
en de
ervan is
isgoed.
septemberbleek
documenten
opleverdatumvan
goed.De
ligt op
op schema
de
deplanning.
onderdeelisisde
hde
nieuwe deadline
deadline is
is nu
eind oktober
oktoberopgenomen
toch niet
niet haalbaar.
haalbaar. Als
Als nieuwe
nu eind
toch
Bjditditonderdeel
planning Bij
opgenomeninin
materieelbeheerder
betrokken.
N.V. Westerscheldetunnel
als toekomstig
beheerderbetrokken.
Westerscheldetunnel als
N.V.
toekomstig materieel

LU
W

O

g
%
O
ex
:
CL

Provinciehuis Middelburg
Provinciehuis
Middelburg
Bezoekadres: Abdij
Bezoekadres:
Abdij 66
4331 BK Middelburg
Middelburg

Postadres:
Postadres:
600i
Postbus6001
Postbus
LAMiddelburg
4330LA
4330
Middelburg

www.zeeland.nl
www.zeeland.nl
0118 63101]
T: T:0118-631011
0118 626949
F: F:0118-626949
-

-7

i
I

m

i
l
i

In de
de vorige
dat de
de B.V.
KKS en
B.V. KKS
de aannemer
vorige rapportages
en de
rapportages isis aangegeven
aannemerzoeken
In
zoeken naar
aangegeven dat
naar een
een oplossing
voor het
het
oplossing voor
feit dat
dat de
de aannemer
heeft aangegeven
aannemer heeft
te kampen
met financiële
financile tegenvallers.
feit
deze oplossing
aangegeven te
kampen met
dient ook
ook de
de
tegenvallers. Bij
Bij deze
oplossing dient
B.V. KKS
KKS voordeel
voordeel te
te hebben.
hebben. Hiertoe
Hiertoe zijn
benoemd.
B.V.
zijn 33 speerpunten
speerpunten benoemd.
1. Sluiten
Sluiten van
van een
een tweede
tweede vaststellingsovereenkomst
m.b.t, de
de openstaande
1.
vaststellingsovereenkomst m.b.t.
t/m 1
1 november
november 2013
2013
openstaande punten
punten t/m
inclusiefvrijwaring
voorclaims
claims en
en risico's:
risico's: Eind
Eind februari
februari hebben
hebben de
vriiwanng voor
de B.V.
inclusief
B.V. KKS
KKS en
en de
de aannemerscombinatie
aannemerscombinatie
hiertoe een
een overeenkomst
overeenkomst gesloten.
De B.V.
B.V. KKS
KKS betaalt
betaalt hiervoor
hiervoor een
hiertoe
een bedrag
gesloten. De
van ca.
ca. € 1,55
min. aan
aan de
de
bedrag van
1,55 min.

aannemerscombinatie.
aannemerscombinatie.
Een bonus
2. Een
bonus voorde
voor de aannemer
bi een
aannemerbij
een eerdere
eerdere oplevering
van het
hetproject:
2.
Inmiddels hebben
hebben de
de B.V.
B.V. KKS
oplevering van
KKS en
en
project Inmiddels
de aannemer
aannemer een
een nieuwe
nieuwe opleverdatum
De Sluiskiltunnel
Sluiskiltunnel wordt
de
wordt in
in de
opleverdatum vastgesteld.
de nacht
nacht van
van 22
22 op
vastgesteld. De
23 mei
mei
op 23
2015
het Pinksterweekend)
(voor het
voor het
het verkeer.
verkeer. Hiervoor
5 (voor
201
Hiervoor ontvangt
Pinksterweekend) opengesteld
de aannemer
opengesteld voor
aannemer een
een bonus
bonus
ontvangt de
van maximaal
maximaal € 1
1 min.
min.
van
Een bonus
3. Een
bonus voor
de aannemer
voor de
aannemer bij
bi een
een claimclaim- en
en restpuntenvrije
3.
van het
het project:
Hiervoor is
is een
een
restpuntenvrje oplevering
oplevering van
project. Hiervoor
rekenmodel opgesteld.
De aannemer
kan hiervoor
aannemer kan
hiervoor een
een bonus
bonus van
rekenmodel
opgesteld. De
van maximaal
maximaal € 2,65
min. verdienen.
verdienen. Voor¬
Voor2,65 min.
waarde hierbij
is dat
dat alle
alle werkzaamheden
werkzaamheden uiterlijk
hierbij is
2015 zijn
waarde
uiterlijk 11 september
september 2015
zijn afgerond.
afgerond.
De B.V.
B.V.KKS
verwacht dat
dat de
de punten
twee en
en drie
drie oktober
oktober 2014
2014 kunnen
KKS verwacht
De
kunnen worden
punten twee
worden afgerond.
Wanneer dat
dat lukt
lukt
afgerond. Wanneer
heeft dit
dit voor
voor de
de B.V.
B.V. KKS
KKS voordelen
voordelen uit
uit het
het oogpunt
van kosten
kosten (eerder
heeft
van de
de projectorganisatie)
oogpunt van
(eerder opheffen
en
opheffen van
projectorganisatie) en
risico's (afkopen
van claims
claims na
na afloop
het project).
van het
(afkopen van
risico's
afloop van
project).
en kwaliteit
kwaliteit
Veiligheid en
Veiligheid
De resultaten
resultaten in
in het
het eerste
eerste kwartaal
kwartaal waren
waren helaas
helaas niet
niet goed. Dit werd mede
De
mede veroorzaakt
veroorzaakt door
door een
een tweetal
tweetal on¬
onwaarvan een
een ernstig. In
*
In februari
februari kwam
kwam een
gevallen waarvan
een medewerker bekneld
bekneld te
te zitten waardoor
waardoor zijn
flink
zijn organen
organen flink
raakten. Het
Het andere
andere ongeval betrof
betrof een
een brok
brok beton dat tijdens opruimwerkzaamheden
beschadigd raakten.
een voet
voet
opruimwerkzaamheden op
op een
terecht kwam.
kwam. Als
Als gevolg van
de toename
van de
toename van
van het
het aantal
aantal ongevallen
terecht
de
de B.V.
B.V. KKS
KKS in
in overleg
ongevallen heeft de
metde
overleg met
aannemer besloten
besloten extra
extra maatregelen te
te treffen. In
In het tweede kwartaal waren
aannemer
waren de
de resultaten
resultaten gelukkig
een stuk
stuk
gelukkig een
beter. Er
Er was
was sprake van
van enkele
enkele EHBO-ongevallen
maar gelukkig geen
beter.
EHBO-ongevallen maar
De extra
extra veilig¬
geen ernstige
ernstige ongevallen.
ongevallen. De
veiligdie zijn getroffen bleken
bleken een
een positief effect te hebben.
hedsmaatregelen die
hebben.
heidsmaatregelen

In het
het eerste
eerste en
en tweede
tweede kwartaal
kwartaal zijn in
in totaal
totaal 96
96 veiligheidsinspecties gehouden.
In
182 risico's
risicos ge¬
gehouden. Daarbij
Daarbij zijn
zijn 182
geconstateerd De
De aannemer
aannemer heeft
heeft deze
deze in
in de
de meeste
meeste gevallen adequaat
constateerd.
In bijna
alle gevallen
betrof het
het
adequaat opgelost.
opgelost. In
bijna alle
gevallen betrof
kleine tot
tot middelgrote
risico's. Van
risicos heeft
heeft bijna
kleine
Van de
m=ddelgrote risico's.
van
de geconstateerde risico's
met de
te maken
maken met
de organisatie
bijna 90% te
organisatie van
het werk
en het
het gedrag van
de medewerkers.
medewerkers. Daarbij
van de
het
werk en
Daarbij valt
valt op
dat de risicos
risico's =n
de categorie
nog
'organisatie' nog
in de
op datde
categorie 'organisat=e'
steeds toeneemt.
dit onderdeel
Ook dit
toeneemt. Ook
extra aandacht.
steeds
onderdeel krijgt extra
aandacht.
Alle
*
Alle audits
die in
het eerste
in het
halfjaar van
van 2014
2014
audits die
eerste halfaar

zijn gehouden
gehouden geven
geven een
een positief
beeld. Daamaast
positief beeld.
Daarnaast neemt
ook de
de
neemt ook
zijn

kwaliteit
van de
de aangeboden
aangeboden documenten
kwaliteit van
documenten toe.
toe.
Met
Met de
de

huidige
stand komt
komt de
de prognose
prognose voor
huidige stand
uitkering van
(maximaal te
352.638 (maximaal
voor de
van kwaliteit
de uitkering
kwaliteit op
te behalen
op (€ 352.638
0,85
behalen € 0,85
min.)
min.) Deze
o.a. het
van een
Deze afname
afname is
is o.a.
het gevolg
een fabriekstest
gevolg van
voor de
die niet
niet goed
is gegaan.
De prognose
fabriekstest die
gegaan. De
prognose voor
goed is
veilig¬
de veiligheid
(maximaal te
min.).
heid komt
komt uit
uit op
698.597 (maximaal
op € 698.597
te behalen
behalen € 11 min.).

Ontwerp
en Uitvoeng
Ontwerp en
Uitvoering
Het
Het

*
boorproces
is in
boorproces is
in de
2013 succesvol
van 2013
voor het
de tweede
tweede helft
helft van
succesvol afgerond.
Alle voor
boorproces benodigde
afgerond. Alle
benodigde hulphet boorproces
hulp¬
middelen
middelen zijn
zijn ontmanteld
verwijderd. Met
en van
van het
van het
ontmanteld en
het werkterrein
werkterrein verwijderd.
Met het
het indienen
indienen van
het afleverdossier
afleverdossier inclusief
inclusief
as-built
as-built tekeningen
tekeningen isis dit
project ook
dit deel
van het
deel van
het project
ook administratief
administratief afgerond.
afgerond.

De
VTTI) en
van de
De werkzaamheden
werkzaamheden concentreren
zich op
de afbouw
afbouw van
de tunnel
concentreren zich
op de
wegen.
(incl. de
en de
tunnel (incl.
de VTTl)
de toeleidende
toeleidende wegen.
De
De werkzaamheden
werkzaamheden aan
aan de
de vier
vier dwarsverbindingen tussen
de twee
tussen de
tunnelbuizen zijn volgens planning afge¬
twee tunnelbuizen

dwarsverbindingen
zijn volgens planning afgerond.
afbouw van
rond. De
De afbouw
de bedieningsgebouwen
van de
en de
de tunnel
tunnel en
bedieningsgebouwen isis inin volle
bedieningsgebouwen zijn
zijn inin
gang. De bedieningsgebouwen
volle gang.De
ruvvbouw
ruwbouw gereed. De
De fundenng
beide tunnelbuizen
tunnelbuizen opnieuw
fundering isis inin beide
aangebracht. Ook
uitzondering
het asfalt,
Ook het
met uitzondering
opnieuw aangebracht.
asfalt, met
van
toplaag, ligt
ligt er
de toplaag,
inmiddels in.
Het aanbrengen
van de
er inm=ddels
aanbrengen van
in. Het
van de
en de
de barriers
barriers en
de kasten
kasten voor
de hulpposten
voor de
hulpposten verloopt
verloopt
voorspoedig.
De eerder
eerder opgelopen
voorspoedig. De
opgelopen vertraging
vertraging bij
het aanbrengen
de tunneldekken
van de
van de
tunneldekken kan
de
bij het
aanbrengen van
gevolg van
kan als
als gevolg
genomen
genomen maatregelen
maatregelen worden
worden omgebogen
naar een
een voorsprong
van enkele
enkele weken.Om
weken. Om dat
voorsprong van
omgebogen naar
heeft
dat te
realiseren heeft
te realiseren
de
de zomervakantie
de aannemer
tijdens de
aannemer tijdens
zomervakantie doorgewerkt.
doorgewerkt.
..

Het
Hetwerk
werk aan
detoeleidende
toeleidende wegen
aan de
wegen verloopt
voorspoedig. Aan
Aan de
dewestkant
westkant isisde
de
verloopt voorspoedig.

verharding (exclusief
(exclusief toplaag)
toplaag)
verharding
aangebracht
aangebracht en
gewerktaan
enwordt
wordt gewerkt
devangrail
aande
vangrail en
riolering. Eind
juni isishet
wegvak tussen
aansluiting
Eindjuni
hetwegvak
de nieuwe
nieuweaansluiting
en riolering.
tussende
bij
Hoek en
vervallen rotonde
en de
de vervallen
bij Hoek
rotonde bij
van Rijksweg
N61 op
op de
bij voormalige
voormalige aansluiting
aansluiting van
Westerscheldetunnelweg
Rijksweg N61
de Westerscheldetunnelweg
in
*
is
de definitieve
in de
gebracht. Ook
situatie gebracht.
definitieve situatie
aan deze
is aan
Ook &
zijde gewerkt
gewerkt aan
landschappelijke inpassing
inpassing door
aan de
deze zijde
de landschappelke
door het
het
aanbrengen
aanbrengenvan
grondterpenop
vantwee
detunnel.
twee grondterpen
opde
aanbrengen
tunnel.Aan
Aan de
deoostkant
oostkant moet
worden gestart
hetaanbrengen
moetnog
methet
nogworden
gestart met
van
verharding. De
van de
de verharding.
De verwachtmg
verwachting isis dat
gestart zodat
hier tijdig
mee kan
dat hier
worden gestart
zodat de
de planning
niet inin de
de knel
knel
kanworden
tijdig mee
planning niet
komt.
van het
komt. De
Debouw
het nieuwe
nieuwekunstwerk
bouwvan
bijTerneuzen
kunstwerk bij
Terneuzenverloopt
dek gestort.
ergvoorspoedig.
voorspoedig. Eind
gestort.
verloopt erg
Eindapril
hetdek
april isishet
Behoort
Behoortbijbijbrief
2014met
onskenmerk:
metons
18november
november2014
d.d. 18
kenmerk:14016771dg
briefd.d
14016771dg
van de afdeling Planvorming
van de afdeling Planvormingen
enRealisatie
Realisatie

22

De komende
komende maanden
maanden wordt
wordt het
het kunstwerk
kunstwerk verder
De
verder afgewerkt
zodat het
het samen
samen met
met twee
twee rotondes
rotondes volgens
afgewerkt zodat
volgens plan¬
plan20 oktober
oktober kan
kan worden
worden opengesteld
ning
voor het
het verkeer.
verkeer
ning op
op 20
opengesteld voor

Het uitvoeringsontwerp
Het
de VTTI
VTTI is
is nagenoeg
voor de
Er wordt
wordt hard
hard gewerkt
uitvoeringsontwerp voor
aan het
het ontwerp
de soft¬
softgereed. Er
van de
nagenoeg gereed.
gewerkt aan
ontwerp van
Dit is
is een
ware. Dit
de meest
ware.
een van
van de
meest kritische
kritische onderdelen
onderdelen in
in de
de planning.
De aannemer
heeft hiervoor
aannemer heeft
hiervoor extra
extra capaciteit
planning. De
capaciteit
Dat gebeurt
ingezet.
in nauw
nauw overleg
met de
de B
B V.
V. KKS.
nog
laat
iets
te
De resultaten
KKS. De
resultaten zijn
ingezet. Dat
gebeurt in
maar het
het tempo
overleg met
laat
iets
te
zijn goed
goed maar
tempo
nog
wensen
wensen over.
over. Men
Men verwacht
verwacht dat
dat het
het ontwerp
een
al
groot
van de
de software
software eind
eind oktober
oktober gereed
is. Inmiddels
Inmiddels zijn
al
ontwerp van
een
gereed is.
zijn
groot
aantal
aantal fabriekstesten
na
fabriekstesten uitgevoerd.
Deze zijn
n uitzondering
In de
de tunnel
uitgevoerd. Deze
tunnel zelf
zelf wordt
zijn op
wordt nog
op één
uitzondering na goed
goed verlopen.
verlopen. In
nog
gewerkt
aan het
het aanbrengen
van de
de kabelkokers,
de kabels
kabels en
kabelkokers, de
de verschillende
gewerkt aan
en de
verschillende elektrische
aanbrengen van
elektrische installaties.
installaties.

Omgeving
Omgeving
Grondverwerving
Grondverwerving
aan
een
aantal
Er
een
aantal
Er wordt
zakelijke
rechten
wordt gewerkt
aan
een
aantal opstalrechten
met o.a.
o.a. ProRail.
ProRail. Ook
Ook moeten
moeten nog
gewerkt
een
aantal
opstalrechten met
nog
zakelijke rechten
waaronder
worden
afgewikkeld.
waaronder erfpacht
worden
erfpacht
afgewikkeld.

Vergunningen
Vergunningen
van
de
benodigde
Het
vergunning
goed.
het
eind
verloopt
Op
het
tweede
van
kwartaal zijn in totaal
Het aanvragen
de
van
het
eind
van het tweede kwartaal zijn in
aanvragen
benodigde vergunning verloopt goed. Op
totaal
nog
135
en
er
een
verleend
is
in
behandeling.
zijn
Er
nog
een
kleine
40
vergunningen/meldingen
135 vergunningen
verleend
is
en
er
een
in
*
Er
een
kleine
40
vergunningen
nog
behandeling.
zijn nog
vergunningen/meldingen
De
nadruk
etc.
op
ligt
daarbij
de
voorbereiding
op
de
openstellingsvergunning.
etc. nodig.
De
nadruk
de
de
nodig.
ligt daarbij op
voorbereiding op
openstellingsvergunning.

Tunnelveiligheid
Tunnelveiligheid
De
tunnelveiligheid
voor
het
toetskader
heeft
de
openstellingsvergunning
vastgesteld.
Hiermee
kan
De werkgroep
heeft
het
toetskader
de
voor
werkgroep tunnelveiligheid
openstellingsvergunning vastgesteld. Hiermee kan
worden
dat
de
benodigde
veiligheidsvoorzieningen
zijn
genomen.
dit
wordt
moment
Op
ge¬
druk
worden aangetoond
dat
de
aangetoond
benodigde vedlgheidsvoorzieningen zijn genomen. Op dit moment wordt druk gewerkt
de invulling van het toetskader.
eind
het
van
tweede
kwartaal
het
was
voor
toetskader
het
een
werkt aan
aan de invulling van het toetskader. Op
het
eind
het
van
tweede
kwartaal
was het toetskader voor een
Op
0
derde
1
Op
juni
er
een
heeft
bijeenkomst
plaatsgevonden
waarbij
de
partijen
betrokken
(college
derde geaccepteerd.
10
heeft
er
een
geaccepteerd. Op
juni
bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de betrokken partijen (college
B&W, de Veiligheidsregio (VRZ), de N V. Westerscheldetunnel en
van
provincie)
zijn
geïnformeerd
over
de
van B&W, de Veiligheidsregio (VRZ), de N.V Westerscheldetunnel en de
de provincie) zijn geTnformeerd over de
De
procedure.
werkgroep
tunnelveiligheid
aan
werkt
verder
het
bijbehorende
met
veiligheidsbeheerplan
docu¬
De
werkt
verder aan het veiligheidsbeheerplan met bijbehorende docuprocedure.
werkgroep tunnelveiligheid
menten.
De
als
heeft
formeel
toegang
tunnelbeheerder
tot
de
en
documenten
wordt
regel¬
daarnaast
menten. De provincie
heeft
als
formeel
tunnelbeheerder toegang tot de documenten en wordt daarnaast regelprovincie
matig geïnformeerd over
de
december
voortgang.
In
vindt
2014
een
vervolgoverleg
waarin
de
plaats
genoemde
matig genformeerd over de voortgang. In december 2014 vindt een vervolgoverleg plaats waarin de genoemde
partijen worden
over
bijgepraat
de
voortgang.
worden
partijen
bijgepraat over de
voortgang.

Overeenkomsten
Overeenkomsten
en
De
de
provincie
N.V.
Westerscheldetunnel
afgesproken
de
hebben
dat
voor de Sluiskiltun¬
De provincie ende N.V. Westerscheldetunnel hebben afgesproken dat de bedieningskabel voor
de Sluiskiltunbedieningskabel
bij
nel
de
provincie
in
eigendom
komt.
De
KKS
B.V.
betaalt
hiervoor
ca.
aan
540.000
€
de
N.V.
Westerschelde¬
nel bij de provincie *
in eigendom komt.De B.V.KKS betaalt hiervoor ca.
540.000 aan de N.V. Westerscheldetunnel
die
de
heeft
kabel
aangelegd.
De
KKS
B.V.
verwacht
dat
de
overeenkomst
met
aanbieders
mobiele
van
tunnel die de kabel heeft aangelegd. De B.V. KKS verwacht dat de overeenkomst met aanbieders van mobiele
telefonie
in
het
kan
worden
vierde
kwartaal
afgerond.
Deze
vertraging
is
het
gevolg
van
een
nieuwe
provider
telefonie in
* het vierde kwartaal kan worden afgerond.Deze vertraging is het
van een nieuwe provider
gevolg
die
zich
heeft
gemeld.
die zich heeft
gemeld.

gemeente Terneuzen gaat een nieuw wegvak aanleggen tussen de locatie van de hulpdiensten en de zui¬
De
De gemeente Terneuzen gaat een nieuw wegvak aanleggen tussen de locatie van de
en de zuihulpdiensten
delijke rotonde van de nieuwe aansluiting bij Terneuzen. De voorbereiding voor de aanleg
weg¬
van
dit
nieuwe
rotonde van de nieuwe aansluiting bij Temeuzen. De
delijke
voor de aanleg van dit nieuwe wegvoorbereiding
vak is in volle gang. De benodigde gronden zijn inmiddels verworven en ook de vergunningsprocedure loopt.
vak is in
* volle gang.De benodigde gronden zijn inmiddels verworven en ook de
loopt.
De gemeente verwacht in november te starten met de uitvoering. Uw college heeft vergunningsprocedure
in
van
de
1
vergadering
3
mei
De gemeente verwacht in november te starten met de
Uw college heeft in de vergadering van 13 mei
uitvoering.
2014 besloten om voor de aanleg van deze weg een bedrag van € 600.000 beschikbaar te stellen. De overige
2014 besloten om voor de aanleg van deze weg een
van
600.000 beschikbaar te stellen. De overige
bedrag
kosten zijn voor rekening van de gemeente. Gelet op de planning kan
dit werk niet meer worden meegenomen
kosten zijn voor rekening van de gemeente. Gelet op de
kan dit werk niet meer worden meegenomen
planning
in de scope van het project Sluiskiltunnel. De gemeente Terneuzen trekt dit (deel)project.
in de
scope

van

het

project Sluiskiltunnel.

De

gemeente Terneuzen

trekt dit

(deel)project.
De provincie heeft de B.V. KKS en de N.V. Westerscheldetunnel gevraagd om de reikwijdte van het materieel
De provincie heeft de B.V. KKS en de N.V. Westerscheldetunnel
om de reikwijdte van het materieel
beheer van de N.V. Westerscheldetunnel uit te breiden met het gevraagd
oostelijk deel
van het tracé. De bestuurlijke
beheer van de N.V. Westerscheldetunnet uit te breiden met het oostehjk deel van het trac. De
bestuurlijke
besluitvorming hierover als ook het aanpassen van de eerder gesloten overeenkomst vindt in het derde
kwartaal
hierover als ook het aanpassen van de eerder gesloten overeenkomst vindt in het derde kwartaal
besluitvorming
plaats. Het voorgaande houdt in dat de N.V. Westerscheldetunnel in opdracht van de provincie na oplevering
Het voorgaande houdt in datde N.V. Westerscheldetunnel in
plaats.
na oplevering
opdracht van deopprovincie
van het project het beheer en onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement
het gehele
tracé gaat
van het project het beheer en onderhoud en het verkeers- en
incidentmanagement op het gehele trac gaat
uitvoeren.
uitvoeren.

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Algemeen
Algemeen
De Raad van Commissarissen heeft uitgebreid stilgestaan bij de voortgang van de verschillende facetten van
De Raadvan Commissarissen heeft uitgebreid stilgestaan
de verschillende
van
het project. Het financieel jaarverslag van 2013 is besprokenbij
voortganginvan
ende
vastgesteld
aanwezigheid
van defacetten
accountant.
het

project. Het financieel jaarverslag

van

2013 is

besproken

en

vastgesteld

in

aanwezigheid

van

de accountant.

Organisatie
Organisatie
De formatie van de B.V. KKS is in het eerste halfjaar iets afgenomen ten opzichten van de tweede helft van
De
formatie
demaken
van te
B.V. KKS
het waarin
eerste het
iets
halfiaar
tenInopzichten
vanhet
dejaar
tweede
2013.
Dat heeft
helft
van
deinfase
met is
afgenomen
project
nu bevindt.
zich
de loop van
zal dat
aantal
2013.
Dat heeft
te maken met de fase waann het project zich nu bevindt. In de
nog verder
afnemen.
loop van het jaar zal dat aantal
nog verder afnemen.
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Communicatie
Communicatie
Eind februari
februari heeft
heeft de
de voorzitter
voorzitter van
van Bouwend
Bouwend Nederland,
dhr. M.
M. Verhagen
Nederland, dhr.
Eind
een bezoek
bezoek gebracht
het pro¬
aan het
Verhagen een
gebracht aan
proOok het
het college
van Gedeputeerde
Staten en
ject. Ook
en een
een afvaardiging
college van
Gedeputeerde Staten
ject.
van Provinciale
Provinciale Staten
Staten hebben
hebben het
het project
afvaardiging van
project
bezocht.
bezocht.
In de
de verschillende
verschillende media
media wordt
wordt regelmatig
bericht over
over de
de voortgang
van het
het project.
In
De B.V.
B.V. KKS
KKS doet
regelmatig bericht
doet dat
dat zelf
zelf
voortgang van
project. De
ook actief
actief door
door het
het uitbrengen
in- en
van inen externe
externe nieuwsbrieven
nieuwsbrieven en
en videojournaals.
ook
ultbrengen van
heeft het
het in¬
invideojournaals. Begin
Begin januari
januari heeft
formatiecentrum de
de 15.000e
15.000 bezoeker
bezoeker verwelkomt.
verwelkomt. Dat
Dat is
i&
s een
een derde
derde meer
formatiecentrum
dan aanvankelijk
meerdan
verwacht. In
In het
het
aanvankelijk verwacht.
tweede kwartaal
kwartaal hebben
hebben 5.000
5.000 mensen
mensen een
een bezoek
bezoek gebracht
aan het
het informatiecentrum.
tweede
informatiecentrum. Dat
Dat is
is evenveel
gebracht aan
evenveel als
als
het aantal
aantal dat
dat men
men vooraf
vooraf in
in een
heel jaar
een heel
verwachte. De
De verklaring
hiervoor is
het
is waarschijnlijk
jaar verwachte.
de combinatie
combinatie van
van
verklaring hiervoor
waarschijnlijk de
de Dag
van de
de Bouw
Bouw en
en de
de Open
die beiden
beiden op
Dag van
24 mei
mei plaatsvonden.
de
Open Havendagen
Havendagen die
op 24
plaatsvonden.
e

Financin
Financiën
Het projectbudget
is in
in november
november 2010
2010 vastgesteld
min. Als
projectbudget is
Als gevolg
Het
van indexering
vastgesteld op
295,6 min.
en scopewijzigin¬
op € 295,6
gevolg van
indexering en
scopewijzlgmde benodigde
inmiddels gestegen
tot € 306,3
gen zijn
zijn de
min. Dat
gen
benodigde projectkosten
projectkosten inmiddels
Dat hoeft
hoeft op
dit moment
moment nog
gestegen tot
306,3 min.
niet te
te
op dit
nog niet
leiden tot
tot aanpassing
van het
het projectbudget
omdat de
de extra
extra kosten
kosten vooralsnog
leiden
aanpassing van
kunnen worden
worden opgevangen
projectbudget omdat
vooralsnog kunnen
opgevangen
binnen de
de post
onvoorzlen.
post onvoorzien.
binnen
In juni
is het
het punt
bereikt dat
dat de
de gehele
juni is
aanneemsom aan
aan CBT
CBT is
is betaald.
punt bereikt
betaald. De
In
De aannemer
gehele aanneemsom
aannemer is
is nu
nu aangewezen
aangewezen op
op
het in
in 201
2011
beschikbaar gestelde
voorschot van
van € 40
40 miljoen. Enkel
Enkel met
met betrekking
het
1 beschikbaar
gestelde voorschot
de indexering
tot de
en even¬
evenbetrekking tot
indexering en
tueel nog overeen
overeen te
te komen
komen contractwijzigingen ontvangt de
de B.V. KKS nog
tueel
facturen De
De financiële
financile middelen
middelen die
die
nog facturen.
hiervoor nodig zijn komen
komen uit
uit het
het mobiliteitsfonds
mobiliteitsfonds dat
datde
en het ministerie
hiervoor
de provincie
ministerie voor
dit project
voor dit
hebben
provincie en
project hebben
gevormd.
gevormd.
Het lijkt steeds
steeds zekerder
worden dat
zekerderte
dat het
het project binnen
binnen de afgesproken tijd
te worden
Het
en het
het beschikbaar
beschikbaar gestelde
tijd en
gestelde
zal worden
worden uitgevoerd.
uitgevoerd
budget zal
Voor een
een overzicht
overzicht van
van de
de post onvoorzien
onvoorzien wordt
wordt verwezen
verwezen naar
naar de onder geheim
Voor
ter inzage
geheim ter
inzage gelegde
gelegde bijlage.
bijlage.
Voor een
een overzicht
overzicht van
van de
de financiën
financin wordt
wordt verwezen
verwezen naar
naar bijlage 7 van
van de eveneens
Voor
onder geheim
eveneens onder
geheim bijgevoegde
bijgevoegde
het tweede
over het
tweede kwartaal
kwartaal van
van 2014.
2014.
voortgangsrapportage over

Risico's
Risico's
De betrokken
keren overlegd over
over de
betrokken partijen
De
hebben verschillende
partijen hebben
verschillende keren
de projectrisico's.
twee keer
Zo heeft
keer een
heeft er
er twee
een
projectrisico's. Zo
risico-gestuurd
risico-gestuurd projectteamoverleg
projectteamoverleg plaatsgevonden,
plaatsgevonden, is
er een
een risicomanagementoverleg
is er
ook de
is ook
risicomanagementoverleg geweest
en is
de
geweest en
adviesraad bijeengekomen.
adviesraad
Het nscoprofiel
risicoprofiel van
bijeengekomen. Het
B.V. KKS
van de
de B.V.
is wederom
wederom iets
iets verbeterd
KKS is
verbeterd ten
ten opzichte
van de
opzichte van
de
voorgaande periode.
van de
heeft mede
mede te
maken met
het ondertekenen
ondertekenen van
de eerder
periode. Dit
te maken
met het
Dit heeft
genoemde vaststellingsvaststellings¬
eerder genoemde
overeenkomst
en het
overeenkomst en
het feit
dat dat
project succesvol
een aantal
van het
feit dat
dat een
aantal onderdelen
onderdelen van
het project
succesvol zijn
top
zijn afgerond.
lijst met
afgerond. De
De lijst
met top
10
risico's is
10 risicos
is aangepast als
gevolg van
van de
als gevolg
de verschillende
verschillende overleggen
Het profiel
van de
de aannemer
profiel van
overleggen. Het
aannemer is
ver¬
is iets
iets verslechterd.
slechterd. Zijn
risico's liggen
met name
Zijn risicos
liggen met
gebied van
uitvoering waaronder
name op
van de
het gebied
de uitvoenng
waaronder de
de VTTI.
op het
VTTI.
Voor
Voor

een gedetailleerd
gedetailleerd overzicht
van de
verwezen naar
naar de
van de
overzicht van
de risicos
risico's wordt
wordt verwezen
de bijlagen
de tweede
bijlagen 11 t/m
t/m 66 van
tweede kwarkwar¬
taalrapportage.
taalrapportage.
een

Vooruitblik
Vooruitblik

oplevering van
project staat
van het
van de
van de
het project
het teken
teken van
de afbouw
afbouw van
staat in
in het
tunnel, het afronden
oplevering
van de
de tunnel,het
de
afronden van
VTTI
inclusief het
het testen
VTTI inclusief
en de
de tunnelinritten
tunnelinritten en
de toeleidende
toeleidende wegen.
testen ervan,
De planning
ervan, de
wegen. De
planning van
van deze
deze werkzaamhewerkzaamhe¬
den
gericht op
den is
is gericht
het openstellen
op het
wegen in
22-23 mei
van de
de tunnel
toeleidende wegen
tunnel met
het weekend
weekend van
mei 2015.
met toeleidende
openstellen van
in het
van 22-23
2015.
De
De periode
tot
periode tot

De
afwerking van
De afwerking
de tunnel
tunnel
van de

en de
de dwarsverbindingen
dwarsverbindingen gaat
ge¬
gaat voortvarend
voortvarend door.
door. De
De dienstgebouwen
worden gedienstgebouwen worden
bruiksklaar
gemaakt. De
bruiksklaar gemaakt.
De beplating
aan de
de tunnelwand
beplating aan
aangebracht en
en de
tunnelwand wordt
wordt aangebracht
de barriers
barriers en
de hulpposten
en de
wor¬
hulpposten worden
geplaatst. Ook
Ook wordt
den geplaatst.
wordt er
er verlichting
verlichting aangebracht
aangebracht en
en worden
worden de
de ventilatoren
ventilatoren en
camera's opgehangen.Men
en camera's
opgehangen. Men
verwacht
verwacht dat
dat deze
deze werkzaamheden
werkzaamheden eind
eind december
zijn afgerond.
afgerond.
december zullen
zullen zijn
De
De software
voor de
software voor
de VTTI
VTTI zal
zal naar
eind oktober
klaar zijn.
De periode
naar verwachting
oktober klaar
periode daarna
verwachting eind
zijn. De
gebruikt
zal worden
worden gebruikt
daarna zal
voor
het aanbrengen
voor het
aanbrengen van
van de
de verschillende
verschillende systemen
ervan.
testen ervan.
het testen
systemen en
en het
Het
Het werk
aan de
werk aan
wegen vordert
de toeleidende
toeleidende wegen
vordert gestaag
de bedoeling
de werkzaamheden
bedoeling dat
nog inin 2014
gestaag. Het
Het isis de
dat de
werkzaamheden nog
2014
worden
worden afgerond.
afgerond. Dat
Dat betekent
betekent inclusief
het aanbrengen
inclusief het
asfaltlagen. Ook
aanbrengen van
van alle
alle asfaltlagen.
tunnel zelf.
Ook inin de
zelf.
de tunnel
Eind
Eind2014
verwacht men
de spoorverbinding
2014 verwacht
mende
over de
spoorverbinding over
oostelijke toerit
leggenop
terug te
de oostelijke
toerit weer
weer terug
te leggen
opzijn
zijn oorspronkelijke
oorspronkelijke
plaats.
zullen omstreeks
omstreeks die
die tijd
de werkzaamheden
Ook zullen
plaats. Ook
tijd de
werkzaamheden aan
het nieuwe
nieuwe kunstwerk
kunstwerk ten
Terneuzen
aan het
van Temeuzen
ten zuiden
zuiden van
zun
afgerondzodat
zijnafgerond
zodat dit
dit kan
kanworden
worden opengesteld
hetverkeer.
voor het
verkeer. De
planningisisdat
opengesteldvoor
Deplanning
datdit
ditop
oktober plaatsvindt.
20 oktober
plaatsvindt.
op20
en

De
B.V. KKS
De B.V.
KKS heeft
heeft aangegeven
aangegeven dat
het laatste
van 2014
meer
dat inin het
laatste kwartaal
kwartaal van
2014 meer

de te
maken
komt over
te maken
duidelijkheid komt
over de
duidelijkheid

afspraken
met betrekking
betrekkingtot
afspraken met
een claimen restpuntenvrije
claim- en
tot een
restpuntenvrijeoplevering.
oplevering.
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Met de
de aannemer
aannemer wordt
wordt nog
Met
onderhandeld over
over de
de voorwaarden
voorwaarden waaronder
waaronder de
de verlenging
nog onderhandeld
van het
het onderhouds¬
onderhoudsverlenging van
contract voor
voor de
de jaren
drie t/m
t/m tien
tien na
contract
na oplevering
kan vinden.
vinden. De
De verwachting
2014
in
jaren drie
s dat
dat ook
ook dit
dit nog
in
oplevering plaats
plaats kan
2014
verwachting is
nog
kan worden
worden afgerond.
kan
afgerond.

Wij
ervan uit
uit u
hiermee voldoende
u hiermee
voldoende te
te hebben
hebben geïnformeerd
Wij gaan
gaan ervan
de voortgang
over de
in
* de
de eerste
eerste helft
helft van
gefnformeerd over
van 2014.
2014.
voortgang in
Hoogachtend,
Hoogachtend,

gedeputeerde
staten..
gedeputeerde staten,

drs.
drs. J.M.iyr
J.M..M,t' Polman,
voorzitter
Polm, voorzitter

A.W. STrrit

,taris

V
i
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