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Middelburg, 28 maart 2017
Geachte voorzitter,
In de vergadering van de Statencommissie Economie van 17 februari 2017 is de brief met
voortgangsrapportage van liet project N62 Tractaatweg van het vierde kwartaal van 2016 besproken.
Tijdens de behandeling hiervan is met betrekking tot de voortgang van de grondverwerving gevraagd
of de Provincie nog een zogeheten verklaring van recht kan vragen zodat het ministerie aansprakelijk
gesteld kan worden als blijkt dat het project vertraging oploopt als gevolg van het niet publiceren van de
hoorzitting die in het kader van de onteigeningsprocedure moet worden gehouden. Ten aanzien hiervan
delen wij u het volgende mede.
De Provincie zet in op minnelijke verwerving van alle benodigde percelen middels aankoop en kavelruil.
Het instrument van onteigening wordt alleen ingezet op de dossiers waar geen overeenstemming wordt
bereikt. Nadat de fout in de procedure begin dit jaar bekend is geworden heeft de Provincie aan de
Corporale Dienst het verzoek gedaan om maatregelen te nemen waarmee de schade en uitloop van de
procedure wordt beperkt. De Corporate Dienst heeft ondertussen de herstelmaatregelen in gang gezet.
De verwachting is dat de procedure alsnog doorlopen kan worden binnen de planning die is afgesproken
met de Tractaatweg B.V. en die in het kader van de aanbestedingsprocedure is kenbaar gemaakt aan
de aannemer. Vooralsnog is er voor ons derhalve geen aanleiding om de genoemde verklaring van
recht te vragen.
Wij beschouwen toezegging nr. 40 hiermee als afgedaan en verzoeken u deze van de toezeggingenlijst
af te voeren.
Met vriendelijke groet.
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