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Inhoudelijk
Aanleiding

Dreigende vertraging in de uitvoering en dreigende overschrijding van
het budget van € 58 miljoen voor de Sloeweg

Bevoegdheid

GS voor de uitvoering
PS in het kader van de controletaak en budgetrecht

Wat stellen GS voor?

Kennisnemen van stand van zaken N62 Sloeweg.

Toelichting

GS geven aan:
• Als niet wordt ingegrepen kan de verwachte vertraging oplopen tot
één jaar (medio 2016 wordt dan medio 2017);
• Als niet wordt ingegrepen dreigende omvangrijke
kostenoverschrijding;
• Extern ingehuurde projectmanager heeft opdracht van GS om
project zoveel mogelijk op tijd en binnen het beschikbare budget af
te ronden. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijke
verkeerskundige en technische aanpassingen van een aantal
aansluitingen uit het oorspronkelijke plan. In dit kader zijn
verschillende werkzaamheden (tijdelijk) stilgelegd;
• In mei 2015 wordt u nader geïnformeerd over de voortgang en de
verdere beheersmaatregelen;
• Uiterlijk juli 2015 vindt bijstelling van de plannen plaats.
GS gaan in deze brief nog niet in op de omvang van de
kostenoverschrijding en de mogelijke gevolgen voor planning,
veiligheid en doorstroming van het verkeer.

Kosten en dekking

Van het Rijk is een bedrag ontvangen van geïndexeerd ruim € 106
miljoen in het kader van compenserende maatregelen verdieping
Westerschelde voor de aanleg van de Sloe- en Tractaatweg. Hiervan is
bijna € 53 miljoen beschikbaar gesteld voor de Sloeweg. In 2014 is dit
krediet verhoogd tot € 58 miljoen. De extra kosten van ongeveer € 5
miljoen zijn geactiveerd en komen ten laste van de provincie

Overige informatie

In april 2014 heeft de VVD een amendement ingediend m.b.t het
verhogen van het projectbudget.
De opbouw van het verhoogde budget heeft vertrouwelijk ter inzage
gelegen voor statenleden.
We zullen u een bericht sturen wanneer deze stukken opnieuw
vertrouwelijk ter inzage zijn gelegd bij de statengriffie

