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2016 was voor de Tractaatweg BV een belangrijk en intensief jaar dat in het teken stond van de aanbesteding en voorbereidingen.
Met dit visuele jaaroverzicht blikken we kort terug op de belangrijkste momenten van het afgelopen jaar voor het project Tractaatweg.
Zo konden we begin van het jaar officieel aan de slag als zelfstandige BV. Ook konden we vlak voor Kerst de aannemer bekendmaken.

Aanbesteding gestart
Op 2 februari startte
de aanbesteding op de
aanbestedingskalender.
Aannemers konden zich
aanmelden om mee te
doen.

Boringen bij
Axelse Sassing
Voor het boren van een
grote drinkwaterleiding
(450 meter lang) onder
de op- en afrit van de
Tractaatweg door waren
eind februari acht
kranen nodig.

BV opgericht
Gedeputeerde Staten hebben
officieel besloten tot oprichting
van de Tractaatweg BV.
De oprichtingsdocumenten
voor de BV zijn op 21 maart
ondertekend in aanwezigheid van
een notaris. V.l.n.r. Ton Vrijdag,
Harry van der Maas en Thijs Gilde.

Aanmeldingen
aannemers
Meerdere aannemers
(combinaties) gaven op
29 maart aan interesse te
hebben in de aanbesteding.

Website online
Sinds half april is de website
www.tractaatweg.nl online
met algemene informatie
over de organisatie en over
het project. Ook zijn we
te vinden op Twitter en
Facebook.

In opdracht van de Provincie Zeeland werkt de
Tractaatweg BV aan de verdubbeling van de Tractaatweg.
Dit jaaroverzicht is een samenvatting van het financieel
jaarverslag 2016 van de rvc en de directie van de BV.

Afspraken vastgelegd
De afspraken tussen de
Provincie Zeeland en de
Tractaatweg BV zijn vastgelegd in een 'overeenkomst
van opdracht'. De Provincie
bepaalt wat de BV moet
doen. De BV bepaalt hoe zij
dit doet. Op 19 mei was de
eerste aandeelhoudersvergadering waar dit document
gezamenlijk is ondertekend.

Benoeming rvc
De Provincie heeft drie leden van
de raad van commissarissen (rvc)
benoemd: v.l.n.r. Marco Heijdens,
Tin Buis en Willem Verhage. De rvc
houdt toezicht op het beleid en de
algemene gang van zaken van de BV.
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Sloopwerkzaamheden
In september en oktober
zijn er verschillende aangekochte panden gesloopt
als voorbereiding op de
verdubbeling.

Infoblad op de mat
In een groot deel van de gemeente
Terneuzen lag rond 16 november
het infoblad met het laatste nieuws
over de Tractaatweg op de deurmat. Vlak daarna werd de eerste
digitale nieuwsbrief verzonden.
Voornemen tot gunning
Vlak voor de Kerst
meldden we dat we
voornemens waren om
Boskalis Nederland de
opdracht te gunnen.

Definitieve gunning
Op 12 januari konden we melden
dat we de opdracht voor het
verdubbelen van de Tractaatweg
definitief gegund is aan Boskalis
Nederland. De officiële wacht
periode was verstreken.

Voorbereidingen
In 2016 zijn er forse stappen
gezet met het verwerven van
gronden door de Provincie.
Er zijn flink wat kabels en
leidingen verlegd. Dit deden
we in samenwerking met
verschillende kabel- en
leidingeigenaren.
Aanwezig op Contacta
De Tractaatweg BV was 8, 9 en 10
november vertegenwoordigd
op de Contacta in Goes. In het
Zeeuws-Vlaams Paviljoen hadden
we een plaats in het
Ondernemerscafé. Bezoekers
konden alvast het nieuwe
infoblad meenemen.

Definitieve inschrijving
Op 5 december boden de aannemers hun
definitieve inschrijving aan. In de weken
daarop werden deze inschrijvingen beoordeeld. De concurrentiegerichte dialoog met
meerdere partijen vond plaats tussen mei
en november.

Meer weten over de Tractaatweg?
facebook.com/tractaatweg
twitter.com/tractaatweg

www.tractaatweg.nl

Bouwcontract
ondertekend
Eind februari ondertekenden Boskalis Nederland
en Tractaatweg BV het
bouwcontract en startte
officieel de voorbereidende werkzaamheden aan
de verdubbeling van de
Tractaatweg.

