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Projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg
(tweede voortgangsrapportage 2017)
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten ieder kwartaal over de tech
nische en financiële voortgang van de projecten N62 Sloeweg ( fase 2) en N62 Tractaatweg en
de risico's die daar bij horen. De bijlagen van de voortgangsrapportages van deze projecten be
vatten informatie over het project die de onderhandelingspositie van de Tractaaweg BV (en daar
mee indirect die van de Provincie) nadelig kan beïnvloeden. Het is daarom gewenst dat deze niet
openbaar worden gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben daarom in hun vergadering van
29 augustus 2017 op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet besloten voorlopige
geheimhouding op te leggen op de bijlagen 1 t/m 3 van de tweede kwartaalrapportage 2017 van
het project N62 Sloeweg ( fase 2) en de bijlagen 1 t/m 3 van de tweede voortgangsrapportage
2017 van het project N62 Tractaatweg en deze onder ( voorlopige) geheimhouding voor Provinci
ale Staten ter inzage te leggen. Op grond van artikel 25, derde lid van de Provinciewet dienen
Provinciale Staten dit besluit in hun eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
¬

¬
¬

¬

Wat willen we bereiken?
Het is gewenst dat Provinciale Staten open en transparant worden geïnformeerd over de voort
gang van de projecten N62 Sloeweg ( fase 2) en N62 Tractaatweg. Dat gebeurt aan de hand van
voortgangsrapportages die ieder kwartaal worden opgemaakt. De voortgangsrapportages bevat
ten informatie die betrekking heeft op de financiële en technische voortgang en de risico’s die
daarmee samenhangen. De bijlagen van de rapportages bevatten informatie die vertrouwelijk is
omdat deze de onderhandelingspositie van de Tractaatweg BV (en daarmee indirect die van de
Provincie) bij de voorbereiding en uitvoering van deze projecten nadelig kan beïnvloeden als deze
openbaar wordt. Het betreft informatie die valt onder artikel 10 lid 2, sub b en g van de Wet
openbaarheid van bestuur. Daarbij gaat het met name om de ontwikkeling van het beschikbare
budget incl. de post onvoorzien en informatie van en over derden zoals de grondverwerving en
de opdrachtverlening.
¬

¬

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is ?
Provinciale Staten wordt zo volledig mogelijk geïnformeerd over de voortgang van de projecten.
Ook ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan het niet gewenst is dat deze openbaar
wordt gemaakt.
Wat doen we daarvoor ?
Om Provinciale Staten goed te informeren ontvangt zij ieder kwartaal een rapportage over de
technische en financiële voortgang van de projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaaweg.
Dit wordt gedaan aan de hand van de kwartaalrapportages die de Tractaatweg BV opmaakt.

Onderwerp: Projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (tweede voortgangsrapportage 2017)

Omdat een deel van deze informatie valt onder artikel 10, tweede lid sub b en g van de Wet openbaarheid van
bestuur leggen Gedeputeerde Staten de bijlagen van de kwartaalrapportages op grond van artikel 25, tweede lid
van de Provinciewet onder geheimhouding voor Provinciale Staten ter inzage. Op grond van artikel 25, derde lid
van de Provinciewet dienen Provinciale Staten deze geheimhouding in haar eerstvolgende vergadering te bekrach
tigen. 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.

Financië le consequenties externe inhuur: 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,

Drs. J . M. M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland ,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 augustus 2017 nr. ; 17018185dg
gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet

besluiten :
De door Gedeputeerde Staten op 29 augustus 2017 voorlopig opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijla
gen 1 t/m 3 van de tweede kwartaalrapportage 2017 van het project N62 Sloeweg (fase 2) en de bijlagen 1 t/m 3
van de tweede kwartaalrapportage 2017 van het project N62 Tractaatweg te bekrachtigen.
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