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Geachte voorzitter,
Hierbij bieden wij u het statenvoorstel “Eindafrekening projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg” aan,
evenals het ‘Financieel verslag 2019 / Sluitingsverklaring’ van de Tractaatweg B.V.
De projecten N62 Tractaatweg, N62 Sloeweg fase 1 en N62 Sloeweg fase 2 zijn met een positief saldo
afgesloten mede dankzij de tussentijdse toevoeging aan het budget voor Sloeweg Fase 1 en 2.
Vooruitlopend op deze eindafrekening hebben uw Staten met de vaststelling van de Zomernota 2019
reeds besloten een bedrag van € 14,25 miljoen aan de budgettaire ruimte toe te voegen. In bijgevoegd
voorstel geven wij een nader inzicht in de opbouw van het eindresultaat per project en stellen wij voor om
de investeringskredieten af te sluiten en het resterende saldo van € 6,04 miljoen eveneens toe te voegen
aan de budgettaire ruimte.
Wij hebben in onze vergadering van 21 januari 2020 ingestemd met voornoemd voorstel.
Het evaluatierapport Tractaatweg ‘Verbinden, Vlot en Veilig – Evaluatie realisatie project Tractaatweg’ is
medio 2019 aangeboden aan uw Staten. Op 9 september 2019 is er een presentatie gegeven, waarin de
bevindingen uit het rapport nader zijn toegelicht. Aan de aanbevelingen uit het rapport wordt nu nadere
opvolging gegeven. Deze uitwerking is nog niet afgerond. Aan uw Staten is de toezegging gedaan de
uitkomsten hiervan met u te delen. In het kader van de financiële jaarafsluiting van 2019 stellen wij voor
nu toch de eindafrekening vast te stellen en over de uitwerking van de aanbevelingen u op een later
moment te informeren.
Wij geven u in overweging het nu voorliggende statenvoorstel te behandelen in de commissie Economie
van 14 februari 2020 en vervolgens in de vergadering van Provinciale Staten van 13 maart 2020.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen: 1 Statenvoorstel eindafrekening N62.

