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Middelburg, 5 februari 2019
Geachte voorzitter,
Bij onze brief van 22 januari 2019 hebben wij uw Staten de voortgangsrapportages van de grote
projecten over het vierde kwartaal van 2018 aangeboden. Uitzondering hierop waren de rapportages van
de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2). In de genoemde brief hebben wij aangegeven
dat de rapportages van die projecten op een later tijdstip volgen omdat deze eerst nog vastgesteld
dienden te worden door de RvC. Dat heeft op 21 januari jl. plaatsgevonden. De rapportages zijn ook
besproken in het periodiek opdrachtgevers Z opdrachtnemersoverleg van 7 februari. Hierbij ontvangt u de
betreffende rapportages.
De bijlagen van de voortgangsrapportages bevatten informatie die vertrouwelijk dient te blijven. In onze
vergadering van 5 februari hebben wij hierop derhalve voorlopige geheimhouding opgelegd. Bij deze brief
hebben wij een statenvoorstel gevoegd om de voorlopige geheimhouding te bekrachtigen. De betreffende
bijlagen liggen zoals gebruikelijk onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage.
In het eerste kwartaal van 2019 wordt het project N62 Tractaatweg formeel opgeleverd. Inmiddels
hebben uw staten de uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst die in dat verband op 18 februari
plaatsvindt. Nadat de oplevering heeft plaatsgevonden wordt het project ook financieel en administratief
afgerond. Zodra de financiële eindafrekening is vastgesteld zullen wij u hierover informeren. De
voorlopige eindstand verwachten wij kort na oplevering van het project. De definitieve eindafrekening kan
pas worden vastgesteld na liquidatie van de Tractaatweg BV, naar verwachting per eind 2019.
Vanaf het moment van oplevering van het project is de Provincie verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud. Met betrekking tot het uitvoeren van het technisch onderhoud is er een meerjarig contract
afgesloten.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen: 3 (statenvoorstel met 2 bijlagen).
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