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Voortgangsrapportages 2e kwartaal 2017 met statenvoorstel over
geheimhouding m.b.t. voortgang projecten N62 Sloeweg (fase 2) en
N62 Tractaatweg – DIO 155 – 17017838
Bijlagen liggen onder voorlopige geheimhouding ter inzage bij de
statengriffie.
De bijbehorende GS-brief van 29 augustus 2017 en de betreffende
informatie wordt behandeld in de vergadering van de commissie
Economie van 8 september 2017

Bevoegdheid

GS (uitvoering projecten)
PS (bekrachtigen geheimhouding)

Wat is het voorstel?




Kennis nemen van de voortgang van de projecten;
Geheimhouding te bekrachtigen op bijlagen die ter inzage zijn
gelegd bij de statengriffie

M.b.t. de voortgangsRapportages:

N62 Sloeweg fase 2
Rijkwaterstaat is akkoord met de aanpassingen van fase 2 van de
N62 Sloeweg als gevolg van de verkeersveiligheidsaudit. Deze
aanpassingen kunnen uitgevoerd binnen:
 Bestemmingsplan;
 Eigendomsgrenzen;
 Budget.
Met de aanpassing wordt voldaan aan de eis van het ministerie van
I&M voor een bijdrage van € 5 miljoen voor een aansluiting die
robuust, toekomstbestendig en verkeersveilig is. GS verwachten in
de komende maanden een beslissing.
Planning is dat eind november 2017 het definitief ontwerp gereed is
en de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn verleend en
dat het werk medio 2019 is uitgevoerd.
Tractaatweg
Met alle grondeigenaren is schriftelijk of mondeling
overeenstemming over de grondverwerving.
Het overleg met de aannemer over het meerjarig
onderhoudscontract is gestart. Dit vloeit voort uit de in de
aanbestedingsprocedure opgenomen optie.
Feitelijke werkzaamheden zijn gestart en de oplevering is gepland in
de eerste helft van 2019

Kosten en dekking

De stand van de budgetten inclusief post onvoorzien en de hoogte
van de risico's van deze projecten zijn opgenomen in bijlagen, die
onder geheimhouding ter inzage liggen bij de statengriffie.

