Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. Robesin (Provinciaal Belang Zeeland) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 500.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake vertraagde
verbreding van de Tractaatweg
(ingekomen 07-01-2015)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Is uw College het met de Statenfractie
1.
Provinciaal Belang Zeeland eens, dat de
manier waarop de (jongste) gewijzigde
planning in het verdubbelen van de
verkeersroute tussen Terneuzen en
Zelzate, bekend is/wordt gemaakt, leidt
tot onduidelijkheid en bij het bedrijfsleven
bezorgdheid oproept?

Zolang het project nog niet is aanbesteed,
kan er geen exacte planning worden
gemaakt. Wij zien het belang van het
bedrijfsleven en willen het project Tractaatweg zo spoedig mogelijk realiseren. De
website geeft slechts een globale planning
weer, waaraan geen consequenties mogen
worden verbonden.

2.

Kan uw College voor wat de nieuwe
datum van oplevering betreft, concreter
zijn dan nu het geval is? Er is immers
sprake van een “globale planning”

2.

Een planning blijft altijd een inschatting;
uiteraard doen we ons best om de klus zo
snel mogelijk te klaren. Op dit moment
kunnen we nog niet concreter zijn, omdat de
voortgang van werkzaamheden afhangt van
een aantal factoren. Zo loopt er nog een
uitgebreid archeologisch onderzoek.
De vrijwillige grondverwerving en de
ruilverkaveling wordt zorgvuldig opgepakt en
kost meer tijd dan gepland. Zodra deze
zaken concreet zijn, gaan we het werk
aanbesteden en kan de planning concreter
worden.

3.

Als dat niet mogelijk is, heeft dat dan te
maken met nieuwe onzekerheden of te
weinig zicht op het oplossen van
bestaande obstakels?

3.

Er zijn geen nieuwe onzekerheden. In de
voorbereidingen heeft een aantal zaken meer
tijd gekost dan gepland. Zo heeft de Raad
van State later dan verwacht een uitspraak
gedaan over het bestemmingsplan en kost
de grondverwerving en ruilverkaveling meer
tijd dan gepland (zie ook ons antwoord
hierboven).
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