
Mededeling 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp 
Mededeling over proces inzake onderzoek vervangingsinvesteringen (stille las
ten). 

Doel van deze mededeling: 

PS te informeren over het proces ten aanzien van het onderzoek naar de vervan
gingsinvesteringen (stille lasten). 

Toezegging/motie/amendement: 

Tijdens de behandeling van de provinciale begroting in november 2011 is de 
motie van de SP, waarbij is verzocht het onderzoek naar de stille lasten proble
matiek zodanig te versnellen dat het in het 4e kwartaal van 2012 aan u kan 
worden aangeboden, niet aangenomen. Wel heeft GS aangegeven te willen 
nagaan op welke wijze aan de strekking van deze motie kan worden tegemoet 
gekomen. 

inleiding: 

Het onderzoek naar de vervangingsinvesteringen voor infrastructuur is een uit
werking van het coalitieakkoord 2011 -2015 op het punt van de zogeheten 'stille 
lasten'. Stille lasten zijn ontstaan omdat de provincie Flevoland bij de start een 
groot aantal wegen, kunstwerken, sluizen, etc. 'om niet' overgedragen heeft 
gekregen. Om deze reden is niet op de objecten afgeschreven, terwijl ze op den 
duur wel moeten worden vervangen. De lasten van de vervangingsinvestering zijn 
derhalve niet afgedekt in de begroting. 
In het coalitieakkoord is de forse financiële impact meteen al onderkend en 
wordt geconstateerd dat het geen zaak is om steeds verder vooruit te schuiven. 
Het coalitieakkoord zegt hierover: "Dat is de reden dat wij in het meerjarenper
spectief vanaf 2014 jaarlijks € 4,5 miljoen opnemen voor dit onderwerp. Dat is 
zeker niet toereikend, maar wij gebruiken de periode 2012 en 2013 om het 
rapport Cebeon dat inzicht heeft gegeven in de stille lastenproblematiek van 
Flevoland nader te verdiepen. In dit onderzoek zullen wij ook de afschrijvings
termijnen die Flevoland hanteert betrekken. Aan de hand van dit onderzoek kan 
vervolgens bepaald worden welke bedragen in het meerjarenperspectief opge
nomen dienen te worden vanaf 2016." 
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Mededeling: 

Intentie is eind 2013 een Integraal Infra Beheerplan te laten vaststellen door PS. 
Dit plan voorziet in een voorstel tot een oplossing voor de stille lasten problema
tiek zodat duidelijk wordt wat de benodigde middelen zijn voor vervanging en 
voor beheer & onderhoud. Om PS volledig te informeren en de gelegenheid te 
geven om gedurende het proces input te leveren is de volgende planning opge
steld. 

Op 12 december zal de tussenstand met betrekking tot het onderzoek 
vervangingsinvesteringen (stille lasten) aan PS worden gepresenteerd, in
clusief een proces doorkijk richting het Integraal Infra Beheerplan. 
Na besluitvorming door GS wordt de nota onderzoek vervangingsinveste
ringen in februari/maart 2013 ter informatie aangeboden aan PS (PS kan 
dan zelf bepalen om deze nota te agenderen). 
Begin juni 2013 wordt een werkbezoek georganiseerd, met daarin een 
presentatie over de minimaal gewenste kwaliteitsniveaus voor de ver
schillende onderdelen van de provinciale infrastructuur en de daarvoor 
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benodigde beheerkosten. 
Tot slot volgt gedurende de maanden november en december 2013 het besluitvormingstra
ject om het Integraal Infra Beheerplan (incl. de gevolgen voor de begroting 2015 en de vol
gende jaren) vast te laten stellen door PS. De discussie over financiële gevolgen, die verder 
gaan dan de reeds beschikbare € 4,5 miljoen, zal bij de perspectiefnota 2015 worden ge
voerd. 

N8: Gedurende dit proces kan er behoefte zijn aan extra momenten om bijvoorbeeld techni
sche vragen te stellen. In deze planning is hiermee rekening gehouden door ruimte te creëren 
voor eventuele besprekingen in de Panoramaronden in de maanden september of november. 

In onderstaande tabel is de voorgenomen planning weergegeven. 

Procesplanning nota onderzoek Vervangingsinvésteringen (stille lasten) 

Presentatie in PS inzake tussenstand onderzoek 
vervangingsinvesteringen (stille lasten). 12 december 2012 

Nota onderzoek vervangingsinvesteringen (le lezing) wordt ter 
besluitvorming aangeboden aan GS. dec. 2012/jan. 2013 
Nota wordt ter informatie aangeboden aan PS. feb./mrt. 2013 
Werkbezoek met PS-leden, met een presentatie over de strategische 
uitvoeringsplannen. 5 juni 2013 
Nota Integraal Infra Beheerplan (onderdeel vervangingsinvesteringen) 
wordt ter besluitvorming aangeboden aan GS. 22 oktober 2013 
Nota Integraal Infra Beheerplan wordt besproken in de Opinieronde. 27 november 2013 
Nota Integraal Infra Beheerplan wordt ter besluitvorming aangeboden 
aan PS. 18 december 2013 

Het vervolg 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 


