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Op 14 november 2018 heeft u het uitsluitend recht aan de Staat der Nederlanden gevestigd voor

het weg- en tunnelbeheer van de N434. Hieraan voorafgaand zijn wij, onder het voorbehoud dat u

genoemd uitsluitend recht aan de Staat der Nederlanden zou verlenen, de Overeenkomst weg-

en tunnelbeheer N434 versie 1 .0 aangegaan. De ondertekening van deze overeenkomst heeft op

7 maart 2019 plaatsgevonden.

 

Zoals met de Staat afgesproken is de evaluatie van de overeenkomst naar voren gehaald.

Hierdoor zijn in de Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1 .1 enkele wijzigingen van

ondergeschikte aard doorgevoerd, waaronder het vervangen van enkele termen alsmede het

aanbrengen van enkele (procesmatige) verduidelijkingen. De wijzigingen hebben geen

consequenties voor de financiële afspraken tussen de Staat en de Provincie Zuid-Holland dan

wel op de taakverdeling tussen deze partijen.

 

Op 14 mei 2019 zijn wij daarom de Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1 .1

aangegaan. De gewijzigde overeenkomst doe wij u hierbij ter kennisname toekomen. Na

ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen komt de vorige versie 1 .0 te vervallen.  

http://www.zuid-holland.nl
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De briefwisseling tussen Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland over het doorvoeren van

de voorgestelde wijzigingen alsmede de Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1 .1

doen wij u hierbij eveneens ter kennisname toekomen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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