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Geachte voorzitter,
In onze briefvan 2 februari 2016 hebben wij u, vooruitlopend op de rapportage over hetvierde kwartaal 2015
over het project N62, geïnformeerd over de voortgang van het onderdeel project N62 Tractaatweg. In diezelfde
brief hebben wij aangegeven dat wij vanaf het eerste kwartaal 2016 een ander format voor de rapportages
gaan hanteren, waarbij het uitgangspunt is dat die openbaar kunnen zijn. Alleen die aanvullende informatie
die vertrouwelijk moet blijven, bijvoorbeeld financiële gegevens die de positie van de Provincie nadelig kunnen
beïnvloeden, zullen wij dan onder geheimhouding voor u bij de Statengriffie ter inzage leggen.
De voorliggende rapportage over het gehele project N62 over het vierde kwartaal 2015 voldoet daar nog niet
aan. Vandaar dat wij, op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet, besloten hebben om voorlopige
geheimhouding op te leggen op de rapportage over het vierde kwartaal van 2015 en deze onder geheimhou
ding voor uw Staten ter inzage te leggen bij de Statengriffie. Wij verzoeken u hierbij deze geheimhouding
conform het bijgevoegd statenvoorstel in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
Als aanvulling op de vierde kwartaalrapportage informeren wij u hieronder in het kort over de laatste stand van
zaken van het project en de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste maanden van 2016.
Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg
In het vierde kwartaal is gestart met de variantenstudie naar de oplossing voor de aansluiting Sloeweg-Bern
hardweg. Bij dit onderzoek zijn ook de belangrijkste stakeholders betrokken. Op 8 maart 2016 hebben wij
kennis genomen van het eindrapport van deze studie. Na de Zicht op Beleid bijeenkomst van 14 maart 2016
hebben uw Staten dit rapport ontvangen.
De komende periode bereiden wij een voorstel voor op basis van de variantenstudie. Eerder hebben wij u
gemeld dat wij dit voorstel willen agenderen voor de Statenvergadering van 15 april 2016. Gelet op agendaproblematiek en gelet op de wenselijkheid van nader bestuurlijk overleg met enkele stakeholders streven wij
er nu naar hetvoorstelte agenderen voorde Statenvergadering van 15juli 2016.
Uitvoering van de werkzaamheden
De uitvoering van de werkzaamheden verloopt nog steeds voorspoedig. De aansluitingen op Rijksweg A58 bij
Heinkenszand en ‘s Heer Arendskerke zijn opengesteld. Rijkswaterstaat heeft ingestemd met het omzetten
van de tijdelijke ondersteuningsconstructie bij het viaduct Stelledijk in een definitieve situatie. Dat betekent dat
er op die locatie geen nieuwe viaducten hoeven te worden gebouwd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan
de aanleg van de nieuwe aansluiting bij de Molendijk en de verdubbeling van het wegvak tussen de Molendijk
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en de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg. Daarnaast worden ook de aansluitende wegen op de Molendijk vanuit de richtingen Nieuwdorp en ‘s Heerenhoek gerealiseerd. De verwachting is dat de weg volgens planning
op 30 juni 2016 kan worden opengesteld. Wel zullen na die datum nog enkele kleinere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het verkeer zal de komende periode de nodige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om dit te minimaliseren worden omleidingsroutes ingesteld.
Financiën en risicos
Eind 2015 is een update van de toprisico’s gemaakt. Op grond van de uitkomst daarvan blijkt dat het risicoprofiel nagenoeg niet is veranderd. Positief punt is het vervallen van het risico met betrekking tot de schoonschip-actie’ met de aannemer. Een ander positief punt is dat er geen nieuwe viaducten in de Stelledijk hoeven
te worden gebouwd. Een nieuw risico is het realiseren van de aansluiting Molendijk vanwege de ruimtebeper
king. Daarvoor diende een nieuw ontwerp te worden gemaakt. In het eerste kwartaal van 2016 wordt het
volledige risicodossier geactualiseerd. Dan wordt ook duidelijk wat de financiële vertaling daarvan is.

Hoewel de gemeente Borsele geen onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven heeft
geëist, is er op last van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toch recent een scan uitgevoerd
op het gedeelte tussen de Molendijk en de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg. Daarbij zijn meer dan 70 verdachte locaties geconstateerd. De werkzaamheden op dit wegvak zijn daarop stilgelegd en mogen pas weer
worden hervat als er een verklaring is ontvangen dat zich geen explosieven in de bodem bevinden. Het is op
dit moment nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen hiervan zijn voor de planning en het budget. Binnenkort
zal hier meer duidelijkheid over komen.
Op basis van het eindsaldo van 2015 verwachten wij dat het beschikbare budget van € 76,5 mln. voldoende
is om het project uit te kunnen voeren. Het budget biedt echter weinig ruimte meer om tegenvallers op te
vangen. Door een aantal ontwikkelingen is de post onvoorzien de afgelopen maanden sterk geslonken. Dit
vindt zijn oorzaken onder andere in ons besluit om het wegvak tussen de Stoofweg en de aansluiting Sloeweg
Bernhardweg alsnog dubbelbaans uit te voeren, het opruimen van gevonden munitie, de hogere kosten van
niet compensabele BTW (in verband met overdracht van wegvakken aan BTW-plichtige wegbeheerders), en
extra werkzaamheden aan de sloten. Op het moment dat duidelijk wordt of en in welke mate deze kosten zich
inderdaad gaan voordoen mate wordt duidelijk of de post onvoorzien daadwerkelijk voldoende is. In de rapportage over het eerste kwartaal van 2016 komt hierover meer duidelijkheid. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat
het beschikbare budget voldoende is om het project uit te kunnen voeren.
Met het ministerie van l&M vindt nog overleg plaats over de financiële bijdrage van € 5 mln. die is gevraagd
om het project uit te kunnen voeren. Wij hopen daar de komende periode meer duidelijkheid over te krijgen.
Hoogachtend,
gedeputeerde

drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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Project N62 Sloeweg: Voortgang 4e kwartaal 2015
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Het college van GS informeert P5 ieder kwartaal over de technische en financiële voortgang van
het project N62 Sloeweg en de rïsico’s die daarbij horen. De kwartaalrapportage over het vierde
kwartaal van 2015 bevat informatie over het project die de onderhandelingspositie van de Provincie nadelig kan beïnvloeden. Het is daarom gewenst dat de rapportage niet openbaar wordt
gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben daarom in hun vergadering van 15 maart 2016 op grond
van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet besloten voorlopige geheimhouding te leggen op
de vierde kwartaalrapportage 2015 van het project N62 Sloeweg en deze onder (voorlopige) geheimhouding voor P5 ter inzage te leggen. Op grond van artikel 25, derde lid van de Provinciewet
dienen P5 dit besluit in hun eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Wat willen we bereiken?
Het is gewenst dat P5 open en transparant worden geïnformeerd over de voortgang van het
project N62 Sloeweg. Dat gebeurt aan de hand van voortgangsrapportages die ieder kwartaal
worden opgemaakt. Deze rapportages bevatten informatie die betrekking hebben op financiële
en technische zaken en de risico’s die daarmee samenhangen. Een deel van die informatie is
vertrouwelijk omdat deze de onderhandelingspositie van de Provincie bij de voorbereiding en
uitvoering van het project nadelig kan beïnvloeden als deze openbaar wordt. Het betreft informa
tie die valt onder artikel 1 0 lid 1 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij gaat
het onder andere om de ontwikkeling van het beschikbare budget.
,

De kwartaalrapportages zullen met ingang van het eerste kwartaal van 2016 in een ander format
worden aangeboden. De insteek daarbij is dat de rapportage in beginsel openbaar is. Uitzonde
ring hierop vormt de informatie die betrekking heeft op de financiële stand van zaken en/of infor
matie die de onderhandelingspositie van de Provincie met betrekking tot dit project anderszins
nadelig kunnen beïnvloeden. Die informatie zal net als nu het geval is onder geheimhouding ter
inzage worden gelegd bij de Statengriffie.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Provinciale Staten wordt zo volledig mogelijk geïnformeerd over de voortgang van het project.
Ook ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan het niet gewenst is dat deze openbaar
wordt gemaakt.
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Wat doen we daarvoor?
Om PS goed te informeren ontvangt zij ieder kwartaal een rapportage over de technische en financiële voortgang
van het project. Dit wordt gedaan aan de hand van de kwartaalrapportages die het projectteam N62 Sloeweg opmaakt. Omdat een deel van deze informatie valt onder artikel 10, tweede lid sub b van de Wet openbaarheid van
bestuur legt GS de kwartaalrapportage op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet onder geheimhou
ding voor PS ter inzage. Op grond van artikel 25, derde lid van de Provinciewet dient PS deze geheimhouding in
haar eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Gebeurt dat niet dan vervalt de geheimhouding van rechtswege.
Wat mag het kosten?
Niet van toepassing. Aan het opleggen van voorlopige geheimhouding zijn geen kosten verbonden.
Financiële consequenties externe ïnhuur: geraamd op (kostensoort)
Niet van toepassing. Het opleggen van voorlopige geheimhouding heeft geen financiële consequenties.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

gedeputeerde staten,
dhr. drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen hetvoorstel van Gedeputeerde Staten van 15 maart2016 nr. 16004423;
gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet
besluiten:
De door Gedeputeerde Staten op 15 maart 2016 voorlopig opgelegde geheimhouding ten aanzien van de vierde
kwartaalrapportage 2015 van het project N62 Sloeweg, te bekrachtigen.

