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Kern mededeling: 

Met deze mededeling wordt inzicht gegeven in de verbetermogelijkheden car
poolplaatsen van de provincie Flevoland naar aanleiding van het initiatiefvoorstel 
VVD verbetering carpoolplaatsen. 

Mededeling: 

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel (E-docs 1605697) van de VVD over een 
onderzoek naar de kwaliteit van provinciale carpoolplaatsen is een stage
opdracht uitgevoerd. Directe aanleiding voor het onderzoek was de situatie 
carpoolplaats A6 Lelystad Noord/Houtribweg en A6 afslag SI04 Almere Buiten-
West. Deze carpoolplaatsen staan te vol. De carpoolplaats aan de A6 in Lelystad 
is inmiddels al uitgebreid. 
Uit het rapport (stage-onderzoek E-docs 1684577) blijkt verder dat: 
• De provinciale carpoolplekken (252 benut) zeer weinig bijdragen aan de 

totale omvang van het carpoolen. Reizigers carpoolen verder met name van 
deur tot deur. Deze laatste manier van carpoolen neemt langzaam toe. 

• Vanuit financiële overwegingen (brandstofkosten) wordt gecarpoold. Extra 
prikkels vanuit de overheid hebben hierop weinig effect. 
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De verbetermogelijkheden zijn vierledig en toegespitst op korte en (middel)lange 
termijn: 

1. Op korte termijn aan te haken bij het voorstel van de gemeente Almere 
om de carpoolplaats A6 afslag S104 Almere Buiten-West te verplaatsen 
van de huidige locatie naar een nieuwe locatie aan de noordelijk tak van 
het kruispunt (in 2015). 

2. Te onderzoeken in hoeverre een uitbreiding van 24 naar 40 plaatsen op 
de nieuwe locatie bij A6 afslag SI 04 Almere Buiten-West haalbaar is. 

3. Het verhogen van het kwaliteitsniveau voor alle provinciale carpoolplaat
sen van het minimumniveau naar het basisniveau te borgen in het MBV! 
(meerjarenprogramma beheer en vervanging infrastructuur). 
Het basisniveau houdt hetvolgende in: de carpoolplaatsen zijn voorzien 
van een elementenverharding of van een asfaltverharding. Deze materia
len vragen minder vaak onderhoud en zijn kwalitatief beter, waardoor 
deze aantrekkelijker zijn voor de gebruiker. Er zijn ook vuilniscontainers 
of -bakken aanwezig, hetgeen ook bijdraagt aan vermindering van de er
varen overlast door de gebruikers. De carpoolplaatsen zijn tevens voor
zien van verlichting. 

4. Nieuw carpoolbeleid te ontwikkelen en af te wegen binnen het proces 
van de actualisatie van het mobiliteitsbeleid. Carpoolbeleid is een aspect 
binnen het mobiliteitsbeleid. Momenteel (eerste helft 2015) wordt het 
mobiliteitsbeleid Flevoland geactualiseerd. Hierbij is het van belang om 
een integrale afweging te maken tussen verschillende mobiliteitsaspec
ten, waarbij ingespeeld wordt op mobiliteitsontwikkelingen. De keuze 
tussen de maatregelen vindt plaats volgens een vast te stellen mobili
teitsvisie en o.m. de effectiviteit van de maatregel zal hierbij van belang 
zijn. ^ 
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5. Voorbeelden van een dergelijke visie zijn de vijf I's. Deze zijn opgesteld door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. Het Ministerie heeft in het kader van mobiliteit gekeken naar 
trends en ontwikkelingen (verstedelijking; individualisering; vergrijzing; technologische 
voortgang; enzovoorts) en welke aanpak daarbij past om Nederland bereikbaar te houden. 
Daartoe zijn vijf groepen oplossingsrichtingen geïdentificeerd: Innoveren, Informeren, In
richten, In stand houden en Investeren. Binnen de actualisatie van het mobiliteitsbeleid 
wordt onderzocht óf en hoe deze 5 I's binnen Flevoland toepasbaar zijn. 

Het nieuwe carpoolbeleid zal verder worden uitgewerkt binnen het proces van de actualisatie van 
het mobiliteitsbeleid. 
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besluit: 

Provinciale Staten van Flevoland, 
gelezen het initiatiefvoorstel van de VVD-fractie 
-HB 1605697-van 16 april 2014 

BESLUITEN: 

Het College van Gedeputeerde Staten op te dragen: 

1. In juni 2014 een onderzoek te starten naar alle provinciale 
carpoolplaatsen in Flevoland, met de inzet om de kwaliteit te 
verhogen en verbetervoorstellen te formuleren. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten 
van 28 mei 2014. 

griffier, voorzitter. 

Inhoud 
Aanleiding 
De carpoolplaats A6 Lelystad-Noord / Houtribweg staat doordeweeks 
helemaal vol. Er is te weinig capaciteit, daardoor wordt er op het 
gras / in de modder geparkeerd. In deze situatie is het moeilijk om 
de carpoolplaats, op een normale manier, te kunnen verlaten. 
Er is voldoende ruimte om de rest van het terrein te verharden 
waardoor de capaciteit van de carpoolplaats zeker met 100 % 
vergroot kan worden. 

De carpoolplaats A6 afslag SI 04 Almere Buiten-West staat ook 
doordeweeks helemaal vol. Elk parkeervak is benut. Om aan de 
behoefte te voldoen zou de mogelijkheid van capaciteitsuitbreiding 
onderzocht moeten worden. 

Wettelijk- en/of beleidskader 
Een deel van het wegen- en vaarwegennet binnen 
Flevoland, waaronder genoemde carpoolplaatsen, valt onder 
verantwoordelijkheid van de provincie. Dit staat verder uitgewerkt 
in het Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (PMIRT). 
Hierin is geen specifiek beleid ten aanzien van de carpoolplaatsen 
opgenomen. 



Gedachtegang 
Om aan de behoefte aan carpoolplaatsen te voldoen en het gebruik 
van carpoolen te stimuleren dient de kwaliteit van de 
carpoolplaatsen te verbeteren: het vergroten van de capaciteit 
parkeerplaatsen, betere bewegwijzering, goede openbare 
verlichting, enz. 
Bovengenoemde carpoolplaatsen vragen dringend om een 
herinrichting. Alle provinciale carpoolplaatsen in Flevoland zouden 
onderzocht moeten worden op hun kwaliteit. De provincie Utrecht 
heeft zo'n onderzoek al uitgevoerd en het gevolgde format is een 
goed voorbeeld voor een onderzoek in Flevoland. 

Overwegingen die leiden tot voorgenomen besluit 
Onvoldoende parkeercapaciteit op de carpoolplaatsen kan leiden tot 
ontmoediging bij de huidige gebruikers en nieuwe potentiële 
carpoolers afschrikken. 
Naast een goede locatie van nieuwe carpoolparkings is de kwaliteit 
ook van groot belang. Een goede inrichting voldoet aan comfort en 
veiligheid, verkeersveiligheid op de toegangen en is kenbaar bij de 
weggebruiker. 

Relatie met: PMIRT 2013-2017 

Bijlagen: Onderdeel uitmakend van het besluit ^ 
1. 1 foto Carpoolplaats A6 Lelystad-Noord / Houtribweg 

2 foto Carpoolplaats A6 afslag SI 04 Almere Buiten-West 

Achter
liggende 
Documenten: 

n.v.t. 

Carpoolplaats A6 Lelystad-Noord / Houtribweg Carpoolplaats A6 afslag SI04 Almere Buiten- West 

^^^^ 
^^^^^^^^^^^ 
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Voorstel: 
1. Op korte termijn aan te haken bij het voorstel van de gemeente Almere om de 

carpoolplaats A6 afslag SI 04 Almere Buiten-West te verplaatsen van de huidige locatie naar 
een nieuwe locatie aan de noordelijk tak van het kruispunt (in 2015). 

2. Te onderzoeken in hoeverre een uitbreiding van 24 naar 40 plaatsen op de nieuwe locatie 
bij A6 afslag SI 04 Almere Buiten-West haalbaar is. 

3. Het verhogen van het kwaliteitsniveau voor alle provinciale carpoolplaatsen van het 
minimumniveau naar het basisniveau te borgen in het MBVI (meerjarenprogramma beheer 
en vervanging infrastructuur) onder de verantwoordelijkheid van de afdeling infrastructuur. 

4. Op middellange termijn beleidsmaatregelen uit te werken volgens de vijf I's in kader van de 
nieuwe nota mobiliteit. Carpoolen volgends de vijf I's heeft als eerste inzet de bestaande 
parkeergelegenheden in de directe omgeving van de bestaande carpoolplaatsen beter te 
benutten, alvorens als laatste redmiddel te investeren in uitbreiding van het aantal 
plaatsen. Dit geldt in eerste instantie voor carpoolplekken met een bezettingsgraad hoger 
dan 90%. 

Inleiding 
De Provinciale Staten hebben de motie n.a.v. het initiatiefvoorstel (E-docs 1605697) van de WD 
over een onderzoek naar de kwaliteit van provinciale carpoolplaatsen aangenomen. Directe 
aanleiding voor het onderzoek was de situatie carpoolplaats A6 Lelystad Noord/Houtribweg en A6 
afslag SI 04 Almere Buiten-West. Deze carpoolplaatsen staan te vol. De carpoolplaats aan de A6 in 
Lelystad is inmiddels al uitgebreid. De overige provinciale carpoolplaatsen beschikken op dit 
moment over genoeg capaciteit. 
Er is een hiertoe een stageonderzoek uitgevoerd. Uit het rapport (E-docs 1684577) blijkt dat de 
provinciale carpoolplekken (252 benut) zeer weinig bijdragen aan de totale omvang van het 
carpoolen, namelijk reizigers carpoolen met name van deur tot deur. Carpoolen wordt gedaan uit 
financiële overwegingen (brandstofkosten). Extra prikkels vanuit de overheid hebben hierop weinig 
effect. De huidige problemen op de provinciale plekken spitsen zich vooral toe op sociale veiligheid. 
Naast de 2 bovengenoemde urgentere locaties die vol staan, is het tenslotte ook van belang voor de 
middellange termijn oplossingen te bieden, i.v.m. het langzaam toenemen van het aantal 
carpoolers. 
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Argumenten: 
1. De gemeente Almere wil de tussenring verlengen voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk 

Nobelhorst. Het tracé is gesitueerd op de huidige carpoolplaats. Daarom stelt de gemeente voor 
de carpoolplaats te verleggen. De gemeente Almere wil in beginsel de kosten van verplaatsing 
voor haar rekening nemen. Hiertoe wordt overleg gevoerd bij tussen afdeling INFRA en de 
gemeente Almere. 

2. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige 24 plaatsen niet volstaat. Experts schatten in dat een 
uitbreiding naar 40 plaatsen gewenst is (mede door ontwikkeling van de achterliggende wijk 
Nobelhorst). Deze input wordt meegenomen in de overleggen tussen afdeling INFRA en de 
gemeente Almere. 

3. Met het vaststellen van de koepelnota integraal infra beheerplan (E-docs 1551380) heeft 
Gedeputeerde Staten besloten de carpoolplaatsen op te waarderen. Hieraan wordt uitvoering 
gegeven door de maatregel te plaatsen onder het MBVI. 
Concrete vervolgstappen onder dit programma betreffen: 

• Januari 2015 zal voor elke provinciale carpoolplaats de maatregelen worden 
geïnventariseerd, die nodig zijn om het benodigde basiskwaliteitsniveau te 
bereiken. 
Het basisniveau houdt het volgende in: de carpoolplaatsen zijn voorzien van een 
elementenverharding of van een asfaltverharding. Deze materialen vragen minder 
vaak onderhoud en zijn kwalitatief beter, waardoor deze aantrekkelijker zijn voor 
de gebruiker. Er zijn ook vuilniscontainers of -bakken aanwezig, hetgeen ook 
bijdraagt aan vermindering van de ervaren overlast door de gebruikers. De 
carpoolplaatsen zijn tevens voorzien van verlichting. 

• De planning om de maatregelen uit te voeren zal worden opgesteld. 
Door deze kwaliteitsstap krijgen de carpoolplekken allen een beter opgeruimde uitstraling. De 
praktijk leert dat een aanzienlijk deel van de carpoolplaatsen dit basisniveau al heeft bereikt. 

4. Deze maatregelen zijn kosteneffectief. De sociaal veilige parkeerplaatsen in de nabije omgeving 
worden beter benut, alvorens te investeren in uitbreiding van plaatsen en hiermee wordt beter 
ingespeeld op het oplossen van het sociale veiligheidsprobleem. 

Carpoolen volgens de 5 I's 
De vijf i's zijn opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Ministerie heeft in het 
kader van mobiliteit gekeken naar trends en ontwikkelingen (verstedelijking; individualisering; 
vergrijzing; technologische voortgang; enzovoorts) en welke aanpak daarbij past om Nederland 
bereikbaar te houden. Daartoe zijn vijf groepen oplossingsrichtingen geïdentificeerd: Innoveren, 
informeren. Inrichten, in stand houden en Investeren. De vijf I's bij de beleidsmaatregelen voor de 
provinciale carpoolplaatsen worden als volgt uitgewerkt: 

/. Inrichten 
Inzetten op het beter benutten van bestaande parkeergelegenheid in de directe omgeving van 
bestaande carpoolplaatsen en kijken hoe de provincie dit kan faciliteren. Deze plekken moeten 
dan wel sociaal veilig/aantrekkelijk zijn en het liefst met enige reuring. Van belang is dat 
tijdens de uitwerking met de relevante partijen (gemeenten, bedrijven, kantoren met veel 
parkeermogelijkheden) overlegd wordt om de locaties/wensen/ belangen te inventariseren en 
evt. nader tot elkaar te brengen. 

//. Informeren 
Carpoolers / reizigers informeren over deze mogelijkheden in de buurt van carpoolplekken, 
wellicht actueel aangeven of er plek is of niet. Dit kan op vele manieren worden gedaan (door 
middel van een briefje onder de ruit/ verwijsbord / app). 
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///. Innoveren 
De ruimte wordt aan de markt gegeven om ideeën verder te ontwikkelen om carpoolen te 
stimuleren (zoals: Toogether / Blablacar waarbij ritten kunnen worden gezocht en aangegeven 
om samen te reizen). Wellicht ziet de markt extra mogelijkheden om Apps te ontwikkelen om 
de reizigers beter te informeren over de actueel beschikbare plekken op provinciale 
carpoolplaatsen. 

IV. Investeren in Infrastructuur 
Investeren in uitbreiding van bestaande carpoolplaatsen is het uiterste redmiddel in de 
urgentste belangrijkste plekken, waar echt gecarpoold wordt en enig effect hiervan te 
verwachten is. 

V. In stand houden 
De provinciale carpoolplekken worden in stand gehouden op basisniveau: de carpoolplaatsen 
zijn voorzien van een elementenverharding of van een asfaltverharding. Deze materialen vragen 
minder vaak onderhoud en zijn kwalitatief beter, waardoor deze aantrekkelijker zijn voor de 
gebruiker. Er zijn ook vuilniscontainers of -bakken aanwezig, hetgeen ook bijdraagt aan 
vermindering van de ervaren overlast door de gebruikers. De carpoolplaatsen zijn tevens 
voorzien van verlichting. 

Kanttekeningen: 
N.v.t. 

Financiën: 
Uit het overleg tussen de afdeling iNFRA en gemeente Almere moet worden afgewacht of extra 
carpoolplaatsen mogelijk zijn en of een extra bijdrage noodzakelijk is en hoe hoog deze is. 

Uitvoeri ng/vervo Ig: 

De lange termijn beleidsmaatregelen worden verder uitgewerkt n.a.v. het nieuwe mobiliteitsbeleid. 

Bijlage(n): 
1. Kaartje nieuwe carpool locatie Tussenring (voorstel Almere) E-docs 1684730 
2. Tussenoplevering rapport onderzoek carpoolplaatsen E-docs 1684577 
3. Initiatiefvoorstel E-docs 1605697 
4. Schriftelijke mededeling aan Staten m.b.t. verbetervoorstel E-docs 1684548 
5. Koepelnota integraal infra beheerplan E-docs 1551380 
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Voorwoord 
Voor de opleiding Mobiliteit aan de Christelijke Hogeschool Windesheim ga ik in mijn derde 
leerjaar stage lopen. Van 1 september 2014 tot en met 16 januari 2015 loop ik stage bij de 
provincie Flevoland. Het provinciehuis is gelegen te Lelystad. Dit is mijn eerste stage, de 
minor stage. Deze stage betreft 20 weken waarin wordt meegewerkt aan het actualiseren 
van het mobiliteitsbeleid van de provincie. Hierbij ga ik mij richten op een onderzoek naar de 
provinciale carpoolplaatsen. 

Het bevorderen van carpoolen is een mobiliteitsmanagementmaatregel. 
Mobiliteitsmanagement houdt in dat reizigers 'slim reizen'. Met verschillende maatregelen 
worden reizigers gestimuleerd om met een ander vervoermiddel te reizen dan de auto. 
Hiermee kan het aantal autoverplaatsingen afnemen om files te verminderen en 
milieuproblemen op te lossen. 

Lelystad, 03-12-2014 
Malou Bouwhuis 
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L Inleiding 
Carpoolen is een middel waarbij mensen samen reizen in één auto. De doelgroep voor 
carpoolen is vooral woon-werk verkeer. Maar ook in het weekend wordt er gebruik gemaakt 
van carpoolen door recreatief verkeer. Het kan zijn dat mensen afspreken bij het huis van de 
bestuurder maar het kan ook zijn dat mensen afspreken op een slimme locatie die op de 
route ligt. Hiervoor zijn speciale parkeerplaatsen aangelegd, dit zijn zogenaamde 
carpoolplaatsen. Deze carpoolplaatsen zijn gelegen bij hoofdroutes zodat daar een auto 
geparkeerd kan worden en makkelijk samen de reis hervat kan worden. Het is op sommige 
locaties mogelijk om de fiets te stallen of met het openbaar vervoer de carpoolplaats te 
bereiken. 

De Provinciale Staten hebben het door de VVD ingediende initiatiefvoorstel over een 
onderzoek doen naar de kwaliteit van provinciale carpooiplaatsen aangenomen en opdracht 
gegeven aan de Gedeputeerde Staten. Initiatiefvoorstel V V D \ De Gedeputeerde Staten 
hebben hier akkoord op gegeven en de opdracht over gedragen aan de ambtelijke 
organisatie. Directe aanleiding voor het onderzoek was de situatie carpoolplaats A6 Lelystad 
Noord/Houtribweg en A6 afslag S104 Almere Buiten-West. Deze carpoolplaatsen staan te 
vol. In dit onderzoek worden alle provinciale carpoolplaatsen onderzocht met als inzet de 
kwaliteit te verhogen. Dit zal gebeuren door literatuur onderzoek, enquêtes en gesprekken 
met experts. De resultaten van het onderzoek zullen worden meegenomen in een 
verbetervoorstel. Tegelijkertijd wordt de provinciale mobiliteitsbeleid geactualiseerd 
waarvan mobiliteitsmanagement een onderdeel zal zijn. startnotitie Actualisatie 
mobiliteitsbeleid^ Carpoolen is een mobiliteitsmanagementmaatregel en valt dus onder het 
onderdeel mobiliteitsmanagement. 

1.2 Probleemsteffing 

In het huidige mobiliteitsbeleid(Nota Mobiliteit Flevoland, 2006) staat het volgende over 
carpoolen beschreven: Carpoolen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen 
van de fileproblematiek. De provincie moedigt het carpoolen aan. Samen met 
Rijkswaterstaat is er inmiddels een provinciaal dekkend netwerk van carpoolterreinen 
gerealiseerd op strategische plaatsen langs het hoofdwegennet. Op dit moment is er geen 
aanleiding nieuwe carpoolterreinen aan te leggen. De bestaande carpoolterreinen worden 
goed onderhouden en zo nodig uitgebreid. Met de volgende onderzoeksvragen zal worden 
bekeken of dit beleid moet worden aangepast: 

' http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Commissie-Economie-
Bereikbaarheid-/2014/16-april/14:00 
- http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/26-
maart/19:30/c-Startnotitie-actualisatie-Mobiliteitsbeleid/02-a~DOCUVITP-1572830-v4-03-
Bijl.l.-Startnotitie..pdf 



1. Wat is de huidige situatie? 
a. Wie is de beheerder van de carpoolplaatsen? 
b. Op welk kwaliteitsniveau is de carpoolplaats op dit moment? 
c. Welke faciliteiten zijn er op de carpoolplaats? 
d. Wat is de bezettingsgraad? 
e. Wat zijn de effecten van carpoolen? 
f. Wat is de beleving en behoefte van de gebruiker? 

2. Wat is de behoefte in de toekomst? 
a. Wat speelt in de omgeving van de carpoolplaatsen ? 
b. Welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn er in de toekomst? 
c. Wat hebben trends in de samenleving voor invloed op carpoolen? 

3. Wat kan er verbeterd worden? 
a. Welke kwaliteitsstap kan gemaakt worden? 
b. Hoe verhouden de verbetervoorstellen zich tot mobiliteitsmanagement in 

de nieuwe Nota mobiliteit? 
c. Wat zijn de kansen? 

l.SWerkwiJze 

Dit onderzoek bestaat uit drie fases. Elke fase heeft bijbehorende activiteiten. In de eerste 
fase zal worden geïnventariseerd hoe de carpoolplaatsen zijn ingericht, wat de 
bezettingsgraden zijn en -door middel van een enquête- de mening en beleving van de 
gebruikers. Tijdens de tweede fase zal worden gekeken welke relevante ruimtelijke 
ontwikkelingen in de toekomst plaats vinden in de omgeving van carpoolplaatsen. Ook zal in 
kaart worden gebracht welke functies in de omgeving van de carpooiplaatsen invloed 
hebben op het gebruik hiervan. Vervolgens zullen de maatschappelijke trends die invloed 
hebben op carpoolen aan bod komen. Dit gebeurt middels vragen aan experts. Ook de 
effecten van carpoolen zullen in deze fase worden onderzocht. Deze worden gehaald uit 
beschikbare informatie zoals literatuurstudies. In de laatste fase zal met behulp van de 
geanalyseerde gegevens verbetermogelijkheden worden opgesteld. 

1.4 Leeswijzer 

ln hoofdstuk twee is een inleidend verhaal opgenomen over carpoolen. Hoofdstuk drie 
beschrijft de huidige situatie van de carpoolplaatsen. Hierbij is ook de mening van de 
gebruikers meegenomen. De invloeden uit de omgeving zijn beschreven in hoofdstuk 4. In 
hoofdstuk vijf zijn de trends en campagnes die invloed hebben op carpoolen beschreven. 
Het laatste hoofdstuk bevat de verbetervoorstellen voor de Flevolandse carpoolplaatsen. 



2. Carpoolen 
Carpoolen werd gebruikt tijdens de tweede wereld oorlog in de Verenigde Staten. Het werd 
daar gebruikt als rantsoenering middel. Het werd in Europa pas populair tijdens de oliecrisis 
in 1973. De komst van het internet en de mobiele telefoons hebben het carpoolen 
makkelijker gemaakt. Mensen zijn beter en sneller te bereiken waardoor afspreken op een 
locatie makkelijker is. Hierdoor is het carpoolen gegroeid. De Nederlandse overheid heeft in 
begin jaren '90 veel carpoolplaatsen in Nederland aangelegd om zo het carpoolen te 
stimuleren met als doel het fileprobleem op te lossen. Daarnaast is in 1993 een rijstrook 
geopend op de A l tussen Muiden en Amsterdam alleen bestemd voor carpoolers. Deze 
rijstrook diende tevens als wisselstrook na nodige maatschappelijke discussie en uitspraak 
van de rechter. Omdat de maatregel maar 170 extra carpoolers had opgeleverd is deze 
rijstrook na een jaar open gesteld voor al het auto verkeer. In Nederland zijn op dit moment 
342 carpoolplaatsen. 

2.1M anie re n car po o I e n 

Op hoofdlijnen zijn er drie manieren waarop kan worden gecarpoold. Zie figuur 1. 
1. De personen die meerijden gaan naar het huis van de bestuurder, 
2. De bestuurder haalt de personen die meerijden op, 
3. De bestuurder en de personen die meerijden verzamelen zich op één punt, 

bijvoorbeeld een carpoolplaats, waar vandaan gezamenlijk verder wordt 
gereden. 

Figuur 1. Verschillende wijzen waarop gecarpoold kan worden 

Het is verschillend per situatie hoe men kan en wil carpoolen. Het bedrijf waarvoor de 
carpoolers werken kan bijvoorbeeld een regeling treffen waarbij de chauffeur een onbelaste 
vergoeding krijgt maar wel een aantal kilometers moet omrijden om collega's op te halen. 
Als de carpoolers ver uit elkaar wonen is dit niet aantrekkelijk. Het is dan vanzelfsprekender 
om op een carpoolplaats af te spreken. Als er geen carpoolplaats in de buurt is, zou een 
andere mogelijkheid zijn om elkaar te ontmoeten bij het huis van de bestuurder. Slechts 3% 
van alle Nederlandse carpoolers maakt gebruik van een carpoolplaats. 



2,2 Voorde/en en nadelen 

Aan het carpoolen zitten voor- en nadelen. De voor en nadelen kunnen maatschappelijk zijn, 
maar ook persoonlijk waardoor dit kan verschillen per persoon. Voor individuele carpooler 
heeft vooral persoonlijke motieven maar er kan een breder maatschappelijk effect optreden. 
De voor- en nadelen zullen hieronder beschreven worden. 

Maatschappelijke voordelen : 
Milieuvriendelijk: doordat er minder gebruik wordt gemaakt van auto's is er een 
lagere C02-uitstoot per reizigerskilometer, (minimaal effect) 
Minder file: minder auto's op de weg betekend ook minder file. Hier zal verder op in 
worden gegaan in paragraaf 5.1. 
Minder vraag naar parkeerplaatsen: als veel mensen bij een bedrijf carpoolen zijn er 
minder parkeerplaatsen nodig. Dit kan zorgen voor minder parkeeroverlast of 
minder kosten voor het bedrijf. 

Persoonlijke voordelen: 
Kostenbesparing: als mensen samen gaan reizen kunnen ze de kosten delen 
waardoor de reiskosten lager zullen uitvallen. 
Sociaal: samen reizen betekend ook dat je sociale contacten kunt opbouwen. 
Bovendien vinden sommige mensen het gezellig om samen te reizen. 
Ontspannen: doordat de bijrijder niet zelf hoeft te rijden komt hij fitter én 
ontspannen op het werk. 
Aanschaf auto: als mensen kunnen meerijden met iemand hoeft diegene geen 
(tweede) auto aan te schaffen voor het woon-werk verkeer. 

Piersoonlijke nadelen: 
Afhankelijk: carpoolers zijn erg afhankelijk van elkaar. Samen uit, samen thuis. 
Bijvoorbeeld als iemand ziek wordt is er een praktisch probleem hoe de carpoolers 
thuis komen. 
Langere reistijd: de reistijd wordt langer doordat er medepassagiers moeten worden 
opgehaald of er moet worden omgereden naar een carpoolplaats. Carpoolen wordt 
daarom ook het meeste gebruikt bij langere afstanden naar het werk. 
Wachttijd: doordat je afhankelijk bent van elkaar moet er meestal worden gewacht 
op de ander op de plek waar is afgesproken. Sommige mensen voelen zich onveilig 
op een carpoolplaats tijdens het wachten. Dit kan een overweging zijn om niet te 
carpoolen. 
Gebrek aan privacy: Je kan niet altijd naar je eigen muziek luisteren of rustig 
bijkomen van de werkdag. 



3. Inventarisatie carpoolplaatsen 
3.1 Ligging 

De provincie Flevoland heeft acht carpoolplaatsen. De carpoolplaats aan de Larserweg is in 
beheer van de gemeente Lelystad en de carpoolplaats in Almere Haven is in beheer van de 
gemeente Almere. De overige carpoolplaatsen zijn in het beheer van de provincie. De 
carpoolplaatsen zijn gelegen aan onderstaande wegen. Een overzicht hiervan is te zien op 
figuur 2. 

1. Muntweg 
2. Hannie Schaftweg 
3. Domineesweg 
4. Larserweg 
5. A6 Lelystad Houtribweg 
6. A6 Almere Haven 
7. A6 Almere Tussenring 
8. A27 Stichtse brug 

ï i i 

Figuur 2. Locaties carpoolplaatsen 
De carpoolplaatsen zijn te herkennen aan het bord E13. In het voorjaar van 2015 zal een 
nieuwe carpoolplaats gerealiseerd worden bij Ens. Hierover zal meer worden beschreven in 
hoofdstuk vier. De carpoolplaatsen van Flevoland zijn allemaal gelegen in de nabije 
omgeving van de rijkswegen A6 en A27. Hiermee voldoen de carpoolplaatsen aan een 
aantrekkelijke en goed bereikbare ligging. Voor Woon-werk verkeer richting het noorden en 
het zuiden is het dus mogelijk om gebruik te maken van een carpoolplaats. Opvallend is dat 
er in het oosten van Flevoland geen carpoolplaatsen liggen. Hiervoor kan geen duidelijke 
verklaring gegeven worden. Wel kan gezegd worden dat het makkelijk is om in een 



woonkern zoals Dronten af te spreken bij bijvoorbeeld de P-HR voorziening en vanaf daar te 
carpoolen. Met de bouw van de carpoolplaats bij Ens hebben de inwoners van de 
Noordoostpolder in alle richtingen de mogelijkheid om gebruik te maken van een 
carpoolplaats. Door de ligging van de carpoolplaatsen heeft Flevoland een goede dekking 
voor mensen die gebruik willen maken van carpoolen. 

3.2Belieerders en eigencwm 

Het is belangrijk om duidelijk te hebben welke carpoolplaats onder welke beheerder valt. De 
beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de carpoolplaats. CROW 
beveelt aan om het beheer van de carpoolplaatsen te laten vallen onder de wegbeheerder 
van de aangrenzende weg. Hiermee is het beheer van de weg en de carpoolplaats makkelijk 
te combineren. Tabel 1 geeft weer wie de beheerder is van de carpoolplaatsen in Flevoland. 
Er zijn in Flevoland zes provinciale carpoolplaatsen. 
Het kan verschillen bij wie de carpoolplaats in eigendom is en wie de beheerder is. Via het 
kadaster is uitgezocht onder welke eigendom de carpoolplaatsen vallen. De carpoolplaatsen 
hebben allemaal dezelfde beheerder en eigenaar. Drie carpoolplaatsen hebben twee 
eigenaren, namelijk de carpoolplaatsen aan de Larserweg, Houtribweg en Tussenring. 

Carpoolplaats Beheerder Eigendom 
Muntweg Provincie Flevoland Provincie Flevoland 
Hannie Schaftweg Provincie Flevoland Provincie Flevoland 
Domineesweg Provincie Flevoland Provincie Flevoland 
Larserweg Gemeente Lelystad Gemeente Lelystad, KFC 
A6 Houtribweg Provincie Flevoland Provincie Flevoland, Het 

Rijk 
A6 Almere Haven Gemeente Almere Gemeente Almere 
A6 Almere Tussenring Provincie Flevoland Gemeente Almere, 

Provincie Flevoland 
A27 stichtse brug Provincie Flevoland Provincie Flevoland 

Tabel 1. Beheerders carpoolplaatsen 

3.3 Inrichting en kwaliteitsniveau 

Ik heb een bezoek gebracht aan alle carpoolplaatsen in Flevoland. Hiermee is in kaart 
gebracht welke faciliteiten aanwezig zijn en hoe de carpoolplaatsen eruit zien op dit 
moment. Een uitgebreid overzicht hiervan is te vinden in bijlage 1. De carpoolplaafs aan de 
Domineesweg een voorbeeldlocatie is. Hier zijn veel faciliteiten aanwezig. De verharding en 
het onderhoud is goed. De carpoolplaats is bereikbaar met zowel de auto als de fiets en het 
openbaar vervoer. De provincie hanteert drie verschillende kwaliteitsniveaus van 
maatregelen voor beheer en onderhoud: het minimumniveau, basisniveau en het 
plusniveau. Een overzicht hiervan is te zien in tabel 2. 

Minimumniveau: de carpoolplaatsen zijn voorzien van een half verharding. Deze 
kostenefficiënte maatregel wordt genomen omdat de beschikbaarheid van de carpoolplaats 
belangrijker is dan de kwaliteit ervan. Daarnaast wordt de capaciteit van de carpoolplaats 
afgestemd op de gebruiksintensiteit. Alleen als er zich grote wijzigingen hierin voordoen 
wórdt het aantal plaatsen aangepast. 



Basisniveau: de carpoolplaatsen zijn voorzien van een elementenverharding of van een 
asfaltverharding. Deze materialen vragen minder vaak onderhoud en zijn kwalitatief beter, 
waardoor deze aantrekkelijker zijn voor de gebruiker. Er zijn ook vuilniscontainers of -bakken 
aanwezig, hetgeen ook bijdraagt aan vermindering van de ervaren overlast door de 
gebruikers. De carpoolplaatsen zijn tevens voorzien van verlichting. 

Plusniveau: dit niveau voorziet in het realiseren van een hoger onderhoudsniveau ten 
opzichte van het basisniveau door het frequenter onderhoud. Hiermee wordt de kwaliteit 
van de carpoolplaatsen op een hoger niveau gebracht. Bij dit niveau kan gedacht worden 
aan cameratoezicht en abri's voor het wachten. 

Minimumniveau Basisniveau Plusniveau 
Halfverharding Elementen/asfalt Elementen/asfalt 
Afgestemd op verharding verharding 
gebruiksintensiteit Afvalbakken Afvalbakken 

Verlichting Verlichting 
Frequenter 
onderhoud 
Camera's 
Abri 

Tabel 2. Overzicht kwaliteitsniveaus 

ln tabel 3 is te zien op welk niveau de carpoolplaatsen op dit moment zijn. De 
carpoolplaatsen aan de Domineesweg en Larserweg zijn op dit moment op het Basisniveau. 
Deze carpoolplaatsen beschikken over goede verharding, vuilnisbakken en verlichting. De 
overige carpoolplaatsen beschikken over het minimumniveau. Behalve de carpoolplaatsen 
aan de Muntweg en de Tussenring zijn de carpoolplaatsen op voldoende niveau. Daar 
missen de vuilnisbakken waardoor het geen basisniveau is. Op de carpoolplaatsen aan de 
Muntweg, Hannie Schaftweg en Tussenring ligt veel vuilnis op de grond. Op de Hannie 
Schaftweg is de vuilnisbak bewust weggehaald door de toezichthouder. Als de vuilnisbak vol 
zit gooien mensen het vuilnis op de grond omdat ze dan voor hun gevoel een excuus hebben 
dat de vuilnisbak vol is. Als er geen vuilnisbak meer is nemen de meeste mensen hun vuilnis 
mee. 

Carpoolplaats Kwaliteitsniveau 
Muntweg Minimumniveau + verlichting 
Hannie Schaftweg Minimumniveau + verlichting 
Domineesweg Basisniveau 
Larserweg Basisniveau 
A6 Houtribweg Minimumniveau + verlichting 
A6 Almere Haven Minimumniveau + verlichting 
A6 Almere Tussenring Minimumniveau + verlichting 
A27 stichtsebrug Minimumniveau + verlichting 

Tabel 3. Kwaliteitsniveau carpoolplaatsen 

Fietsenstalling/Abri: Op de Larserweg is behoefte aan fietsenstallingen. Op deze plekken 
staan fietsen geparkeerd in de berm. Op de carpoolplaats aan de Domineesweg is een abri 
aanwezig die bedoeld is voor zowel het parkeren van fietsen als voor het wachten. Doordat 
er veel fietsen geparkeerd staan is het niet meer mogelijk om er te wachten. Dit wordt als 
hinder ervaren door gebruikers. 



Verharding en belijning: de carpoolplaatsen aan de Muntweg en Tussenring hebben 
graskeien als ondergrond voor het parkeren van de auto's. Tussen deze graskeien groeit veel 
onkruid. Er is geen duidelijke parkeervakindeling door middel van belijning op deze 
carpoolplaatsen. Vooral op de carpoolplaats aan de Tussenring zorgt dit ervoor dat er 
minder auto's geparkeerd kunnen worden doordat mensen de auto's niet dicht genoeg 
naast elkaar parkeren. Op deze carpoolplaats worden ook auto's in de berm geparkeerd. Het 
is onwenselijk dat er in de berm geparkeerd moet worden. 

Bereikbaarheid per fiets: De carpoolplaatsen aan de Houtribweg en bij de Stichtse brug zijn 
niet bereikbaar per fiets. Dit is ook niet nodig doordat er weinig behoefte is om de 
carpoolplaats met de fiets te bereiken, gezien de afstand tot de woonkernen. Bij de 
carpoolplaats aan de Hannie Schaftweg is het mogelijk om fietsen te parkeren maar er is 
geen oversteek voor fietsers. Om de carpoolplaats te bereiken met de fiets moeten fietsers 
of door het gras of gebruik maken van de oprit naar de A6, dit levert gevaarlijke situaties op 
met andere weggebruikers. 

3.4Beiettingsgraad 

In totaal zijn er 331 parkeervakken op de carpoolplaatsen in Flevoland. Het aantal 
geparkeerde auto's is gestegen van 178 auto's naar 252 auto's in de periode van 2005 tot 
2012. De gegevens van de bezettingsgraad van 2005 tot en met 2013 zijn beschikbaar. De 
bezettingsgraad van de carpoolplaatsen in Flevoland wordt één keer per maand gemeten. 
Dit wordt gedaan op een dinsdag of donderdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur of tussen 
14.00 uur en 16.00 uur. In 2012 is de gemiddelde bezettingsgraad op de carpoolplaatsen in 
Flevoland 69%. In Nederland is de gemiddelde bezettingsgraad op de carpoolplaatsen in 
2012 66%. In vergelijking met andere provincies worden de carpoolplaatsen in Flevoland net 
boven het gemiddeld gebruikt. De bezettingsgraad is vanaf 2005 tot 2012 gestegen van 52% 
naar 69%. Volgens een expert van de afdeling Infrastructuur kan deze stijging onder andere 
verklaard worden doordat de brandstofprijs in de afgelopen jaren fors is gestegen, terwijl de 
inkomensgroei is achtergebleven. Hierdoor is het aantrekkelijk voor automobilisten om door 
samen te reizen brandstof kosten te besparen. Gebruikers geven ook aan dat zij kosten 
gedreven zijn en de prioriteit niet ligt bij milieuvervuiling of een bereikbaarheidsprobleem. 
Daarnaast kan het komen door opkomst van de smartphones en internet. Door deze 
ontwikkelingen kan tegenwoordig gebruik gemaakt worden van app's of websites om een 
partner te vinden die mee rijdt of waarbij er mee kan worden gereden. Hier zal dieper op in 
worden gegaan in paragraaf 5.3. 
Figuur 3 laat de bezettingsgraden zien van alle carpoolplaatsen in Flevoland. Tabellen van de 
bezettingsgraad per maand van de jaren 2011 tot en met 2013 zijn terug te lezen in bijlage 2. 
De carpoolplaats aan de Larserweg is vrijwel altijd vol. Dit bleek ook tijdens het 
locatiebezoek. Voordeel aan deze locatie is, is dat er om de hoek nog een parkeerplaats is 
met 40 plekken waar carpoolers gebruik van kunnen maken. 
Een andere piek is bij de carpoolplaats A6 Lelystad Houtribweg, waarbij de bezettingsgraad 
van 2005 en 2007 aanzienlijk hoger is dan de jaren erna. Door een te lage capaciteit 
parkeerden mensen de auto in de berm waardoor de bezettingsgraad hoger is dan 100%. In 
2013 waren er weer carpoolers die hun auto in de berm moesten parkeren doordat de 
carpoolplaats te vol was. Deze carpoolplaats is in 2014 uitgebreid van 10 naar 27 
parkeerplaatsen. 
De carpoolplaats bij A6 Almere Haven heeft een lage bezettingsgraad vergeleken met het 
gemiddelde. Dit kan veroorzaakt worden doordat er drie andere parkeerplaatsen in de 
omgeving zijn waar mensen de auto kunnen parkeren. Bovendien is de carpoolplaats 
verscholen achter bomen waardoor mensen minder snel hun auto daar achter laten. 



Bezettingsgraad 2005 - 2013 
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Figuur 3. Bezettingsgraad carpoolplaatsen 2005 - 2013 

3.5CROW rtchtliinen 

De provincie hanteert de CROW^ richtlijnen voor zover mogelijk om een uniform beeld te 
scheppen in de provincie, maar ook in Nederland. Dit schept duidelijkheid bij de 
weggebruikers. Het CROW schrijft het volgende over de wet en regelgeving van 
carpoolplaatsen in de kennismodule Parkeren: 

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 is het bord E.13 | 
opgenomen ter aanduiding van en verwijzing naar carpoolpleinen. Als dit bord wordt j 
gebruikt, dient het carpoolplein te zijn voorzien van verharding, een parkeervakindeling j 
en openbare verlichting. Voor het plaatsen van bord E.13 is geen verkeersbesluit nodig. ! 
Bord E13 kan tevens als verwijzingsbord worden toegepast door het aanbrengen van een I 
pijl op het bord. I 

CROW geeft richtlijnen over de verharding en parkeervakindeling. De verharding moet van 
voldoende kwaliteit zijn. Er kan gebruik worden gemaakt van asfalt of klinkers. De 
parkeervakindeling moet zo worden vormgegeven dat duidelijk is waar de auto geparkeerd 
kan worden. Een uitgebreide toelichting hierop is te lezen in bijlage 3. 
Op de carpoolplaatsen aan de Muntweg en Tussenring is het wel duidelijk door middel van 
andere verharding dan de rijbaan waar de automobilisten de auto moeten parkeren, maar er 
zijn geen duidelijke parkeervakken aangegeven met belijning. 

3.6Mening van de gebruikers 

De beleving en behoefte van gebruikers is belangrijk om mee te nemen in dit onderzoek. Zij 
maken namelijk gebruik van de carpoolplaatsen. De mening is onderzocht middels een 
enquête. In totaal hebben 18 mensen de enquêtevragen beantwoord. Dit waren gebruikers 
van 3 verschillende carpoolplaatsen: de Domineesweg, de Muntweg en de Houtribweg. De 
enquêtevragen zijn te vinden in bijlage 4. De enquête geeft een kwalitatieve indicatie. 

' kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en 
veiligheid 



Uit de enquête blijkt dat de meeste mensen gebruik maken van de auto als voortransport. 
Veel carpoolplaatsen zijn ook niet of nauwelijks te bereiken met de fiets of het openbaar 
vervoer. Als de carpoolplaats te bereiken is met de fiets is het nog maar de vraag of er een 
fietsenstalling is. 
De meeste carpoolers maken 3 keer per week of meer gebruik van carpoolen. Ongeveer een 
kwart maakt 1 a 2 keer per week gebruik van carpoolen. Uit de enquête blijkt ook dat een 
groot deel van de respondenten nog niet erg lang gebruik wordt gemaakt van carpoolen. Een 
derde van de ondervraagden maakt sinds twee jaar gebruik van carpoolen. Een derde maakt 
inmiddels één jaar gebruik van carpoolen. En een derde maakt korter dan een jaar gebruik 
van carpoolen. 
De belangrijkste reden waarom mensen carpoolen is het besparen van kosten. Er waren 
geen carpoolers die tijdens de enquête aangaven dat ze carpoolen om files te verhelpen of 
het milieu te besparen. Een aantal carpoolers carpoolen omdat het bedrijf waarvoor ze 
werken, werkt met een mobiliteitsbeleid. Daarnaast gaf een klein deel aan dat ze geen eigen 
auto tot hun beschikking hebben. Deze mensen zijn dus afhankelijk van hun fiets of het 
openbaar vervoer. Als voordelen geven carpoolers aan dat er kosten worden bespaard, er 
sociale contacten kunnen worden opgebouwd, het gezelliger is dan alleen rijden en dat het 
wel fijn en ontspannend is om niet altijd te hoeven rijden. Het grootste nadeel vindt men 
toch de afhankelijkheid van anderen, gevolgd door een langere reistijd. Een klein deel vindt 
het wachten een nadeel. Daarnaast geeft een fietser aan dat er geen goede wachtruimte 
aanwezig is. De overdekte ruimte die tevens dient als fietsenstalling staat namelijk vol met 
fietsen. Een kwart geeft aan geen nadelen te ondervinden van carpoolen. 
Met de enquête is ook een mening gevraagd over de carpoolplaats zelf. Alle ondervraagde 
carpoolers vinden de ligging van de carpoolplaats goed. Dit komt doordat de carpoolplaatsen 
gelegen zijn aan een toegangsweg dicht langs de snelweg en dus op een voor de hand 
liggende route ligt naar het werk. 
De meeste carpoolers geven aan dat er altijd genoeg plek is om de auto te parkeren. Een 
klein deel geeft aan dat er niet altijd genoeg plek is. Dit zijn carpoolers die gebruik maken 
van de carpoolplaats aan de Domineesweg. De gemiddelde bezettingsgraad ligt de afgelopen 
jaren rond de 70%. Het zal dus sporadisch voorkomen dat er geen plek meer is om de auto 
te parkeren. 
Over het onderhoud zijn de gebruikers ook erg tevreden. De meeste mensen vinden dat het 
onderhoud op de carpoolplaats goed is. Toch gaven gebruikers van de carpoolplaats aan de 
Muntweg aan dat er in de winter niet wordt gestrooid waardoor het er erg glad kan zijn. 
De verwachtingen van carpoolers loopt zeer uiteen. De grootste verwachting is dat het een 
veilige plek moet zijn. Daarnaast vinden carpoolers dat er een wachtplek moet zijn(fietsers 
en ov-gebruikers), een goede locatie, genoeg parkeerplek, het moet er netjes zijn en het 
moet een vertrouwde omgeving uitstralen waar je je auto durft achter te laten. Iets meer 
dan de helft van de ondervraagde carpoolers vindt dat er op dit moment voldoende 
faciliteiten zijn. De overige ondervraagden missen faciliteiten zoals camera's, zitplekken, 
vuilnisbakken en goede verlichting. 
Slechts een klein deel van de ondervraagde carpoolers heeft een veilig gevoel op de 
carpoolplaats in het donker. 
De andere ondervraagden willen zich liever niet alleen in het donker op de carpoolplaats 
bevinden. Gebruikers geven aan dat ze behoefte hebben aan camera's voor sociale 
veiligheid. Ongeveer de helft van de ondervraagde carpoolers denkt namelijk dat er 
vandalisme plaats vindt op de carpoolplaats waar zij gebruik van maken. Dit idee zorgt mede 
voor een onveilig gevoel. Er zijn kentekenplaten gestolen op de carpoolplaats aan de 
Muntweg. Tijdens het locatiebezoek lag er glas op de grond bij de carpoolplaats aan de 
Hannie Schaftweg, dit kan duiden op een ingeslagen ruit. Daarnaast zijn er verschillende 
klachten over vandalisme op carpoolplaatsen bekend bij de provincie. 
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Op de website van de Noordoostpolder zijn onderstaande nieuwsberichten te vinden over 
vandalisme op de carpoolplaatsen: 

Bericht van 08-06-14: EMMELOORD - Op de carpoolplaats aan de Hannie Schaftweg 
in Emmeloord is woensdag 4 juni ingebroken in een auto. Het slot werd open 
gebroken. De politie meldt dat de daders mogelijk gestoord zijn tijdens de inbraak. 
Bericht van 03-06-14: EMMELOORD - Uit een grijze Audi A4 die geparkeerd stond 
aan de Hannie Schaftweg in Emmeloord is vrijdag navigatieapparatuur gestolen. De 
diefstal vond plaats tussen 14.30 en 23.30 uur. Van de auto was een ruit ingeslagen. 
De politie meldt zondag 8 juni: „Afgelopen weken in en rond de NOP diverse auto
inbraken op carpoolplaatsen" en voegt er de waarschuwing aan toe: „Laat geen 
waardevolle voorwerpen in de auto (ook geen gereedschap)". 

- Bericht van 29-04-13: EMMELOORD - Vanaf de carpoolplaats bij de A6 aan de 
Hannie Schaftweg is vandaag een Volkswagen Golf gestolen. De diefstal heeft 
volgens de politie plaatsgevonden tussen vanochtend half zeven en vanmiddag vier 
uur. 

3.7 Probleenilocaties 

ln het initiatiefvoorstel van de VVD wordt geschreven over twee probleemlocaties, namelijk 
de carpoolplaats aan de Houtribweg en aan de Tussenring. Probleem is dat op deze twee 
locaties de carpoolplaatsen te vol staan waardoor de gebruikers in de berm moeten 
parkeren. Afgelopen zomer is de carpoólplaats aan de Houtribweg uitgebreid van 10 naar 27 
parkeerplaatsen. Zoals in het initiatiefvoorstel beschreven staat is de carpoolplaats met 
minimaal 100% vergroot. Het probleem is op deze carpoolplaats opgelost. Er staan geen 
auto's meer geparkeerd in de berm. 
Op de carpoolplaats aan de Tussenring parkeren ook mensen in de berm door te weinig 
capaciteit. Deze carpoolplaats zal in de aankomend jaren verplaatst moeten worden in 
verband met het verlengen van de Tussenring. Deze verlengde weg zal precies op de plek 
komen waar de carpoolplaats ligt. Hierover is meer te lezen in paragraaf 4.2. 
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4. Omgeving van carpoolplaatsen 
4.1 Andere parkeervoorz ien ingen in de buur t van corpoo/p/aotsen 

Het gebruik van een carpoolplaats kan worden beïnvloed door parkeerplaatsen in de 
omgeving. Een carpoolplaats moet daarom op een strategische locatie worden geplaatst 
zodat er gebruik van wordt gemaakt. Wanneer een carpoolplaats niet langs een hoofdroute 
ligt waar veel woon-werk verkeer langs komt, zullen mensen niet de moeite doen om te 
gaan carpoolen. Andere parkeervoorzieningen die wel langs een hoofdroute liggen kunnen 
ook gebruikt worden als carpoolplaats. Dit kunnen bijvoorbeeld P+R voorzieningen of 
gewone parkeerplaatsen zijn. 
Flevoland heeft vijf P+R voorzieningen. Bij treinstations Dronten, Almere Muziekwijk, Almere 
Buiten, Almere Oostvaarders en bij busstation Almere Haven(P+R 't Oor). P+R voorzieningen 
hebben vaak veel parkeercapaciteit en zijn meestal gratis, maar liggen niet altijd in de 
nabijheid van een hoofdroute. In Flevoland hoeft alleen voor Almere Buiten betaald te 
worden met een maximum dagtarief van €5,00. De enige P+R voorziening die in de buurt ligt 
van een carpoolplaats, is in Almere Haven(P+R 't Oor). Deze ligt op ongeveer 100 m afstand. 
In de nabije omgeving van een aantal carpoolplaatsen liggen parkeerplaatsen die ook 
gebruikt kunnen worden voor carpoolen. Dit is alleen het geval bij de carpoolplaatsen in 
Almere Haven en aan de Larserweg. Een overzichtskaart van de carpoolplaatsen en de 
andere parkeervoorzieningen in de omgeving daarvan is terug te vinden in bijlage 5. 
Doordat dit onderzoek voornamelijk gericht is op de provinciale carpoolplaatsen zal hier 
verder niet op in worden gegaan. 

4.2Ruimtelijke ontwikkelingen 

Nieuwe carpoolplaats Ens 
Op dit moment wordt de parkeerplaats van het restaurant Het Wapen van Ens te Ens 
gebruikt voor carpoolen. Dit is niet de bedoeling waardoor er is besloten een nieuwe 
carpoolplaats aan te leggen. Deze carpoolplaats heeft plek vopr 24 auto's. Er is rekening 
gehouden met een uitbreiding naar 37 auto's. De carpoolplaats zal gerealiseerd worden in 
het voorjaar van 2015. Om eventuele hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te 
beperken, zal aan de oostzijde van de carpoolplaats een grondwal worden aangelegd. De 
provincie wordt de beheerder van deze carpoolplaats. 

S104 Tussenring 
Ten oosten van Almere zal de komende jaren de woonwijk Nobelhorst worden gerealiseerd. 
Daarnaast verbreedt Rijkswaterstaat de komende jaren de drukke snelwegen tussen 
Schiphol, Amsterdam en Almere met 1 of méér rijstroken. Hierdoor verbetert de 
doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Dit gebeurt ook 
ter hoogte van de Tussenring. Deze werkzaamheden zullen starten in 2017. Hierdoor zijn er 
mogelijkheden voor nieuwe gebiedsontsluiting ter hoogte van afslagnummer 6 (S104 / 
Verlengde Tussenring) voor Nobelhorst. Als de Tussenring verlengt gaat worden zal de 
carpoolplaats verwijderd moeten worden. In de nabije omgeving is plaats voor een nieuwe 
carpoolplaats, namelijk aan de Eksterweg. De gemeente Almere gaat in de aankomende 
twee jaar de Tussenring verlengen. Er is geen exacte datum wanneer deze werkzaamheden 
gaan plaats vinden. In de nieuwe situatie zal het kruispunt waar de carpoolplaats aan ligt 
worden geregeld met een VRl. De Tussenring wordt doorgetrokken naar de nieuwe wijk 
Nobelhorst. 
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De carpoolplaats zal verplaatst worden en aangesloten worden aan de noordelijke tak van 
het kruispunt. Het aantal plaatsen zal hetzelfde blijven als de huidige situatie. Er is rekening 
gehouden met plek voor uitbreiding. Verwacht kan worden dat wanneer de woonwijk 
Nobelhorst is gerealiseerd er meer mensen gebruik willen maken van de carpoolplaats. 
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5. Trends, ontwikkelingen en campagnes 

Er zijn voortdurend veranderingen in de maatschappij. Deze veranderingen kunnen invloed 
hebben op het gedrag van mensen. Zo ook op het gebruik van carpoolen. In dit hoofdstuk 
worden de maatschappelijke trends en campagnes die invloed hebben op carpoolen 
beschreven. Daarnaast zullen de effecten van het carpoolen beschreven worden. 

5.1 iviaatschappelijke trends 

Maatschappelijke trends in de samenleving duren ongeveer 15 tot 50 jaar. Deze trends 
hebben invloed op de normen en waarden in de samenleving. Bovendien kunnen deze 
trends invloed hebben op het carpoolgebruik. 

Individualisering 
Individualisering is op dit moment een megatrend waarbij iedereen zijn eigen keuzes kan en 
mag maken en daar ook verantwoordelijk voor is. Hierdoor wordt de maatschappij 
zelfstandig. Bij carpoolen moet er rekening worden gehouden met een ander doordat er 
overlegd moet worden hoe laat er vertrokken wordt, wie er rijdt, waar er wordt afgesproken 
etc. Dit geldt voor zowel de heen als de terugreis. Het is een mentaliteitskwestie. Potentiële 
carpoolers moeten het idee krijgen dat ze meer gemak dan lasten krijgen van het carpoolen. 
Veel mensen in de huidige maatschappij vinden het fijn om alleen in de auto te zitten zodat 
ze zelf kunnen bepalen hoe laat en waarheen ze reizen. Daarnaast willen mensen zo snel 
mogelijk van A naar B reizen. 

Autogebruik 
De ontwikkelingen in het aantal afgelegde kilometers in de periode 2000-2012 loopt zeer 
uiteen. Zo is het aantal afgelegde kilometers op de bestuurdersstoel met 11% toegenomen 
in deze periode. Vanaf 2008 is er een afvlakking te zien van deze groei. Dit komt mede door 
de economische crisis. De toename van het aantal afgelegde kilometers door de bestuurder 
komt doordat de bevolking is toegenomen en de bestuurders vaker en verder reizen. De 
afgelegde reisafstanden zijn nu langer dan in 2012. Voor vrijetijdsverplaatsingen maken 
bestuurders bijna evenveel autokilometers als in 2000 maar gaan hiervoor minder vaak op 
weg. De afvlakking van de groei komt doordat het aantal autokilometers dat wordt afgelegd 
op een passagiersstoel of een achterbank van de auto is gedaald met 12% in de periode van 
2000 tot en met 2012. Dit is te zien op figuur 4. Dit figuur geeft het aantal afgelegde 
autokilometers in miljarden weer, onderscheiden naar bestuurder en passagier. Vooral na 
2005 is de daling groter geworden. De daling geldt voor vrijwel alle reismotieven. 
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Het aantal auto's per huishouden is in Nederland de afgelopen jaren steeds meer 
toegenomen. De oorzaak hiervan is de toegenomen zelfstandigheid en arbeidsparticipatie 
van vrouwen. Tussen 2000 en 2010 zijn er een half miljoen banen bijgekomen, het 
merendeel hiervan is ingevuld door vrouwen. Tegenwoordig zitten vrouwen steeds vaker 
zelf achter het stuur dan dat ze reizen als passagier in de auto in vergelijking met vorige 
generaties. In onderstaand figuur is de ontwikkeling van het aantal auto's per huishoudens 
te zien voor zowel Flevoland als Nederland van de jaren 2000 tot en met 2012. Gemiddeld 
zijn er 1,08 auto's per huishouden. Het autobezit per huishouden ligt boven het Nederlands 
gemiddelde van 1,04 auto's per huishouden. In bijlage 6 zijn de gegevens in een tabel 
weergegeven over de ontwikkeling van het autobezit per huishouden en de ontwikkeling van 
het aantal personenauto's. 

Ontwiktselitig van hel autobezit per hu!shoutSoti 

Figuur 5. Ontwikkeling van het aantal auto's per huishoudens in Flevoland en Nederland 

Figuur 6 geeft weer wat de ontwikkeling is van het aantal personenauto's in zowel 
Nederland als Flevoland voor de periode 2000 tot en met 2012. Het aantal personenauto's in 
Flevoland is meer toegenomen in deze periode dan het gemiddelde van Nederland. Dit 
aantal kan verklaard worden door de stijging van het aantal inwoners van Flevoland. Dit is 
gestegen van 317.000 in 2000 naar 395.500 in 2012. Een andere verklaring is de stijging van 
het autobezit per huishouden. 

Otitwikkeiing van tet aantal pers onenauto's 
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Figuur 6. Ontwikkeling van het aantal personen voertuigen in Flevoland en Nederland 

Conclusie 
De ontwikkelingen van het autogebruik laten zien dat er meer personenauto's zijn 
bijgekomen in de afgelopen jaren. Het aantal auto's per huishoudens is gegroeid en auto's 
rijden een langere afstand dan vroeger. Het aantal passagiers is de laatste jaren afgenomen. 
Dit kan er op duiden dat er steeds minder mensen carpoolen. Toch is op de flevolandse 
carpoolplaatsen is de bezettingsgraad licht toegenomen. 
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D./Cömpognes 

Doormiddel van campagnes kan carpoolen worden gestimuleerd. Hierbij valt te denken aan 
het stimuleren via de werkgevers en werknemers, het opzetten van 'matching-sites', 
algemene promotiecampagnes en applicaties (app's) voor smartphones. Een aantal 
voorbeelden zullen hierna worden genoemd. 

Werkgevers 
Werkgevers kunnen ervoor kiezen om een parkeerbeleid op te stellen waarin 
beschreven wordt wie recht heeft op reiskostenvergoeding en op bijvoorbeeld een 
parkeerplaats. Een voorbeeld hiervan is verzekeraar Menzis. Zij hebben een 
parkeerbeleid opgesteld waarbij de werknemers die binnen een straal van 10 
kilometer van de vestiging wonen geen parkeerpas krijgen. De werknemers 
daarbuiten die carpoolen krijgen wel een parkeerpas en hebben altijd garantie op 
een parkeerplaats. De overige werknemers kunnen de overige parkeerplaatsen 
opvullen. Daarnaast hebben werknemers die carpoolen voordelen. Zij hebben ook 
altijd garantie op een parkeerplaats. Als er door omstandigheden niet samen naar 
huis kan worden gereisd hebben zij recht op thuiskomgarantie. Ook zijn de 
parkeerplaatsen voor carpoolers dicht bij de ingang. 
Vanpoolen is een vorm van carpoolen waarbij gebruikt wordt gemaakt van een 'van'. 
Dit is een busje voor personenvervoer tot 8 inzittenden. Alphatron is een bedrijf dat 
gebruikt maakt van Vanpoolen. Zij vergoeden een openbaar vervoer abonnement 
maar zijn slecht bereikbaar per openbaar vervoer. Daarvoor rijdt er een busje heen 
en weer van het bedrijf naar de openbaar vervoer haltes. 

App's smartphone 
Toogethr is een app voor een smartphone waarbij mensen kunnen aangeven dat ze 
een verplaatsing met de auto gaan maken waarbij nog plaatsen vrij zijn. En mensen 
kunnen aangeven dat ze een rit zoeken van A naar B. Er kan dus worden gereageerd 
op vraag en aanbod. De app is niet alleen bedoeld voor woon werk verkeer maar 
ook voor recreatieve ritten naar bijvoorbeeld een festival. 

Matching sites 
Blabla car en Samenrijden.nl(initiatief van de ANWB) zijn websites die hetzelfde 
werken als de app Toogethr. Deze websites richting zich vooral op de sociale kant 
van het samen reizen. 

5.3 Effecten van carpoolen 

Effecten op de files 
Carpoolen kan een mogelijkheid zijn om files te reduceren. Echter heeft carpoolen weinig 
effect op de files doordat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Dit komt doordat 
mensen niet afhankelijk van anderen willen zijn; hoe gaat het bijvoorbeeld als iemand ziek 
wordt, flexibele werktijden hebben, geen geschikte rijpartner kunnen vinden; geen collega's 
die in de buurt wonen en het is een drempel voor veel mensen om bij een onbekende in de 
auto te stappen, etc. 
Hoogleraar Bert van Wee van de TU Delft denkt dat carpoolen populairder wordt wanneer 
de kosten voor het autorijden stijgen. Uit een onderzoek van Route Mobiel blijkt dat 2,4% 
yan de automobilisten bereid is te carpoolen om te kunnen bezuinigen op de 
brandstofkosten. De hoogleraar hanteert de vuistregel bij elke proces minder auto's dat op 
enig moment op de weg is, leidt tot 2 tot 5% minder files. Dat zou betekenen dat als 2,4% 
van de automobilisten zou gaan carpoolen, zouden er ongeveer 5 tot 12% minder files zijn. 
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Dit is een grove schatting van de effecten. Dit kan ook sterk verschillen per situatie. Wanneer 
de intensiteit veel groter is dan de capaciteit zullen deze effecten veel kleiner zijn. Het zal in 
zo'n situatie weinig uitmaken als er een kleine afname van het aantal auto's is. Wel zal het 
effect hebben als de intensiteit net iets groter is dan de capaciteit. Die kleine afname kan 
dan betekenen dat er geen file ontstaat. 

Effecten via de werkgever 
Werkgevers kunnen veel invloed hebben op het autogebruik van de werknemers. 
Bijvoorbeeld als de reiskosten worden vergoed in de vorm van een ov kaart. Dit is goed 
mogelijk als het bedrijf is gelegen bij een station. Veel werknemers zullen er dan voor kiezen 
om met het openbaar vervoer te gaan in plaats van de auto. Zoals beschreven is in de vorige 
paragraaf kunnen bedrijven een mobiliteitsplan opstellen. De gemeente Alkmaar heeft de 
effecten gemeten naar aanleiding van het invoeren van een aantal maatregelen voor het 
zakelijke- en woon-werk verkeer. Deze maatregelen zijn voor de ambtenaren van de 
gemeente Alkmaar. Deze effecten zijn te zien in figuur 7. Er rijden nu minder mensen alleen 
in de auto naar het werk. Het is niet duidelijk of deze mensen zijn gaan carpoolen, maar dit 
geeft wel aan dat er verandering mogelijk is in de manier van reizen. 

Voorbeeld van de effecten van mobiiiteitsmariagement 
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Figuur 7. Effecten van mobiliteitsmanagement gemeente Alkmaar 

Vijf I's 
Het Ministerie heeft in het kader van mobiliteit gekeken naar trends en ontwikkelingen 
(verstedelijking; individualisering; vergrijzing; technologische voortgang; enzovoorts) en 
welke aanpak daarbij past om Nederland bereikbaar te houden. Daartoe zijn vijf groepen 
oplossingsrichtingen geïdentificeerd: Innoveren, Informeren, Inrichten, In stand houden en 
Investeren. Een aandachtspunt voor het genereren van oplossingsrichtingen is hoe lange 
termijnoplossingen ook op korte termijn aantrekkelijk te maken voor stakeholders. Welke 
tussenstappen kunnen (op korte termijn) worden genomen om bij de stip op de horizon uit 
te komen? Welke stappen zijn op welk moment nodig (adaptief programmeren)? Tot 
wanneer is een (stap in een) oplossingsrichting toereikend? 
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6. Conclusie/ verbetermogelijkheden 
Carpoolen heeft een marginaal effect op de fileproblemen en milieuproblemen. Bovendien 
gebruikt maar 3% van de carpoolers een carpoolplaats. De overige carpoolers maken gebruik 
van het elkaar ophalen bij huis zoals te lezen is in hoofdstuk twee. In Flevoland worden er 
dagelijks ongeveer 250 auto's geparkeerd op de carpoolplaatsen. Uit de enquête blijkt dat 
de meeste carpoolers maken gebruik van carpoolen om reiskosten te besparen. De 
gemiddelde bezettingsgraad op de provinciale carpoolplaatsen is vanaf 2005 tot 2012 
gestegen van 52% naar 69%. De carpoolplaatsen met een overbezetting waren/zijn aan de 
Tussenring en Houtribweg. De carpoolplaats aan de Houtribweg is de afgelopen zomer 
uitgebreid. De meeste carpoolers maken meer dan drie keer per week gebruik van 
carpoolen. Opvallend is dat een groot deel van de carpoolers nog maar kort gebruik maken 
van carpoolen. Het is dus een dynamisch wisselende vraag van gebruikers. Iets meer dan de 
helft van de carpoolers vindt dat er voldoende faciliteiten aanwezig zijn op de 
carpoolplaatsen. Bovendien vindt het grootste deel dat het onderhoud aan de 
carpoolplaatsen goed is. 

De kwaliteit op de provinciale carpoolplaatsen is op een paar punten na voldoende. 
De carpoolplaats aan de Tussenring is in slechte staat van onderhoud. De verharding 
laat ten wensen over, er staan geen prullenbakken en er is te weinig capaciteit 
waardoor er auto's worden geparkeerd in de berm. 
Er missen op de meeste provinciale carpoolplaatsen vuilnisbakken waardoor het 
beheer en onderhoudsniveau van carpoolplaatsen op het minimumniveau is. 
Uitgangspunt voor dit niveau is het basisniveau. 
Een punt van aandacht is het gevoel van sociale onveiligheid onder carpoolers en 
vandalisme aan geparkeerde auto's op carpoolplaatsen. 

6.1 Kwaliteit x^erbeteren 

Uitgangspunt is om de carpoolplaatsen minimaal op het basisniveau van beheer en 
onderhoud te krijgen. Op de carpoolplaatsen aan de Muntweg, Hannie Schaftweg, 
Houtribweg, Tussenring en Stichtse brug zijn geen vuilnisbakken aanwezig. Deze zullen 
geplaatst moeten worden. Daarnaast zullen de prullenbakken tijdig geleegd moeten worden 
zodat er geen overlast van zwerfvuil ontstaat. 

De carpoolplaats aan de Tussenring wordt in 2015 of 2016 verplaatst naar een nieuwe 
locatie zoals beschreven in paragraaf 4.2. Hiermee wordt de slechte staat van onderhoud 
opgelost. Het nieuwe ontwerp van de carpoolplaats biedt ruimte voor 24 auto's, dit is te 
weinig als er wordt gekeken naar het aantal geparkeerde auto's in 2013. Dan staan er op 
sommige dagen 27 auto's. Daarnaast kan er worden verwacht dat er door de nieuwe 
woonwijk Nobelhorst meer mensen gebruik willen maken van de carpoolmogelijkheid. In 
overleg met de gemeente Almere wordt er gekeken of bij het verplaatsen van de 
carpoolplaats de capaciteit kan worden vergroot naar ongeveer 40 plekken. 
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6.2 Toekomst/ vijf l '.s 

Om in de toekomst een overbezetting op de provinciale carpoolplaatsen te voorkomen zal 
de ontwikkeling van het gebruik moeten worden gemonitord. Op dit moment wordt dit ook 
al gedaan. Bij bezetting van meer dan 90% zal de provincie moeten kijken naar 
vervolgstappen. Deze vervolgstappen worden uitgevoerd via de vijf I's die zijn opgesteld 
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vijf I's bij de beleidsmaatregelen voor de 
provinciale carpoolplaatsen worden als volgt uitgewerkt: 

I. Inrichten 
Inzetten op het beter benutten van bestaande parkeergelegenheden in de directe omgeving 
van bestaande carpoolplaatsen en kijken hoe we dit kunnen faciliteren. Deze plekken 
moeten dan wel sociaal veilig/aantrekkelijk zijn en het liefst met enige reuring. Van belang is 
dat we tijdens de uitwerking met de relevante partijen (gemeenten, bedrijven, kantoren met 
veel parkeermogelijkheden) aan tafel zitten om de locaties/wensen/ belangen te 
inventariseren en evt. nader tot elkaar te brengen. 

II. Informeren 
Carpoolers / reizigers informeren over deze mogelijkheden in de buurt van carpoolplekken, 
wellicht actueel aangeven of er plek is of niet. Dit kan op vele manieren worden gedaan 
(door middel van een briefje onder de ruit/ verwijsbord / app). 

III. Innoveren 
De ruimte wordt aan de markt gegeven om ideeën verder te ontwikkelen om carpoolen te 
stimuleren (zoals: Toogether / Blablacar waarbij ritten kunnen worden gezocht en 
aangegeven om samen te reizen). Wellicht ziet de markt extra mogelijkheden om Apps te 
ontwikkelen om de reizigers beter te informeren over de actueel beschikbare plekken op 
provinciale carpoolplaatsen. 

IV. Investeren in Infrastructuur 
Investeren in uitbreiding van bestaande carpoolplaatsen is het uiterste redmiddel in de 
urgentste belangrijkste plekken, waar echt gecarpoold wordt en enig effect hiervan te 
verwachten is. 

V. In stand houden 
De provinciale carpoolplekken worden in stand gehouden op basisniveau: de 
carpoolplaatsen zijn voorzien van een elementenverharding of van een asfaltverharding. 
Deze materialen vragen minder vaak onderhoud en zijn kwalitatief beter, waardoor deze 
aantrekkelijker zijn voor de gebruiker. Er zijn ook vuilniscontainers of -bakken aanwezig, 
hetgeen ook bijdraagt aan vermindering van de ervaren overlast door de gebruikers. De 
carpoolplaatsen zijn tevens voorzien van verlichting. 

Met deze maatregelen zijn er minder kosten door het besparen van aanleg van nieuwe 
parkeerplaatsen. Bovendien worden parkeerplaatsen beter benut. Met deze maatregelen 
wordt ook het sociale veiligheidsprobleem opgelost. 
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BIJLAGEN 
1. Gegevens carpoolaiaatsen 

Muntweg 

Langs welke weg N351 
Beheerder Provincie Flevoland 
Eigendom Provincie Flevoland 
Kwaliteitsniveau Minimumniveau 
Aantal plaatsen 35 
Verlichting Ja 
Fietsenstalling Nee 
Vuilnisbakken Nee i 120% 
Verharding Asfalt + graskeien 1 100% 
Abri Nee 

1 100% 

Ov Nee 1 80% 

Staat van onderhoud Onkruid + vuilnis i 60% 
Bewegwijzering Alleen bij locatie 1 40% 
Parkeervakindeling Nee 1 20% 
Bereikbaar per fiets Ja 0% 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

taf*' 

• I ' - ' - i ' s ,• 
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Hannie Schaftweg 

Langs welke weg N717 
Beheerder Provincie Flevoland 
Eigendom Provincie Flevoland 
Kwaliteitsniveau Minimumniveau 
Aantal plaatsen 40 
Verlichting Ja 
Fietsenstalling Ja(3) 
Vuilnisbakken Nee 
Verharding Klinkers 
Abri Ja 
Ov Nee 
Staat van onderhoud Vuilnis + glas 
Bewegwijzering Ja 
Parkeervakindeling Ja 
Bereikbaar per fiets Nee 

I 

Hannie Schaftweg 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
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Domineesweg 

Langs welke weg 
Beheerder 
Eigendom 
Kwaliteitsniveau 
Aantal plaatsen 
Verlichting 
Fietsenstalling 
Vuilnisbakken 
Verharding 
Abri 
Ov 
Staat van onderhoud 
Bewegwijzering 
Parkeervakindeling 
Bereikbaar per fiets 

N352 
Provincie Flevoland 
Provincie Flevoland 
Basisniveau 
66 (twee invalide) 
Ja (3) 
Ja 
Ja 
Asfalt + klinkers 
Ja 
Ja 
Goed 
Ja 
Ja 
Ja 

Domineesweg 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

4^m^/^ 

Hls 

99H| 
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Larserweg 

Langs welke weg N309 
Beheerder Gemeente Lelystad 
Eigendom Gemeente Lelystad, KFC 
Kwaliteitsniveau Basisniveau 
Aantal plaatsen 36 
Verlichting Ja 
Fietsenstalling Nee 
Vuilnisbakken Ja 
Verharding Asfalt 
Abri Nee 
Ov Nee 
Staat van onderhoud Goed 
Bewegwijzering Ja 
Parkeervakindeling Ja 
Bereikbaar per fiets Ja 

Larserweg 

m 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

^^^^^^^^^ 

24 



A6 Houtribweg 

Langs welke weg N302 
Beheerder Provincie Flevoland 
Beheerder Provincie Flevoland, Het Rijk 
Kwaliteitsniveau Minimumniveau 
Aantal plaatsen 27 
Verlichting Ja 
Fietsenstalling Nee 
Vuilnisbakken Nee 
Verharding Klinkers 
Abri Nee 
Ov Nee 
Staat van onderhoud Goed 
Bewegwijzering Ja 
Parkeervakindeling Ja 

: 9nno/. Bereikbaar per fiets - , Z U U / O 

Nee 

Houtribweg 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
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A6 Almere Haven 

Langs welke weg 
Beheerder 
Eigendom 
Kwaliteitsniveau 
Aantal plaatsen 
Verlichting 
Fietsenstalling 
Vuilnisbakken 
Verharding 
Abri 
Ov 
Staat van onderhoud 
Bewegwijzering 
Parkeervakindeling 
Bereikbaar per fiets 

Oude Waterlandsweg 
Gemeente Almere 
Gemeente Almere 
Minimumniveau 
58 
Ja 
Nee 
Nee 
Asfalt + klinkers 
Nee 
Ja 
Goed 
Ja 
Ja 
Ja 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Almere Haven 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

26 



AS Almere Tussenring 

Langs welke weg 
Beheerder 
Eigendom 
Kwaliteitsniveau 
Aantal plaatsen 
Verlichting 
Fietsenstalling 
Vuilnisbakken 
Verharding 
Abri 
Ov 
Staat van onderhoud 
Bewegwijzering 
Parkeervakindeling 
Bereikbaar per fiets 

N703 
Provincie Flevoland 
Provincie Flevoland, Gemeente Almere 
Minimumniveau 
26 
Ja 
Ja (4) 
Nee 
Asfalt + graskeien 
Nee 
Nee 
Onkruid + vuilnis 
Ja 
Nee 
Ja 

Tussenring 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
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A27 Stichtse brug 

Langs welke weg 
Beheerder 
Eigendom 
Kwaliteitsniveau 
Aantal plaatsen 
Verlichting 
Fietsenstalling 
Vuilnisbakken 
Verharding 
Abri 
Ov 
Staat van onderhoud 
Bewegwijzering 
Parkeervakindeling 
Bereikbaar per fiets 

N305 
Provincie Flevoland 
Provincie Flevoland 
Minimumniveau 
31 
Ja 
Nee 
Nee 
Asfalt + klinkers 
Nee 
Ja 
Goed 
Ja 
Ja 
Nee 

100% 

80% 

60% : 

40% 

20% 
j 

0% :11 

Stichtse brug 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
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Carpoolp laats 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

M u n t w e g 73% 71% 83% 109% 77% 77% 61% 

Hannie Schaf tweg 78% 73% 68% 78% 56% 65% 60% 

Domineesweg 37% 48% 61% 69% 60% 69% 67% 

Larserweg 71% 94% 79% 122% 97% 95% 97% 

AS Lelystad H o u t r i b w e g 136% 154% 80% 90% 79% 90% 112% 

A 6 A lme re Haven 7% 5% 10% 26% 38% 26% 35% 

A 6 A l m e r e Tussenr ing 69% 70% 62% 88% 82% 88% 91% 

A27 St ichtse brug 28% 29% 73% 65% 72% 74% 87% 

iCarpoolplaats : gem. bezetting/dag 2011 
plaatsen' % autos / dai jan. i feb. i maart : april i mei i juni jul i aug \ sept okt. i nov. : dec. \ 

iMuntweg 35 ; 77% i 27 28 i 23 i 28 \ 37 15 i 21 1 9 ; 32 " 1 3 9 33 F "27"" i 22 ; 
:H. Schaftweg 40 55% 22 26 131 ; 2 2 " ' \ 2 6 2 7 ï " "ï'6 Ï 4 1 10 " 1 2 3 "21 "25"" 1 28 
: Domineesweg 71 60% 43 47 ' ï 46 \ 46 1 4 3 " 4 2 ï " 38 29 35 " 1 4 6 ' 4 8 r i 44 ' 
i Larserweg 60 m 58 57 1 56 1 5 8 ï60 60 r 57 5 4 i 60 " i 5 8 59 r "60 " \ 60 
iA6 Lelystad Houtribweg ; 10 79% ; 8 \ 4 "9 ""7 8 : 7" "i'ö'r "Ï3"" ' 1 9 
iA6 Almere-Stad (Muziek) i 46 r" 38 '̂ T ïs" \ 1 6 ["1? "2FT 19 """J""'\ 'Ti '1 ï? 

. — „ . , , „ _ 

i 20 
iA6 Almere Tussenring 26 82%J 21 19 ' : 31 17 11 ""i'5' : 28 ' 2 2 : ' "21 i 26 
iA27 Stichtsebrug 31 ; 7 2 % r 22 18 ; 31 i 26 " 2 8 [ ' ïb Ï1 8 " " 1 2 8 ' Ï 9 ; " 2 3 " i 27 

Carpoolplaats i gem, bezetting/dag 2012 
plaatseri % autos / dat jan. ; feb. i maart i april ' mei ; juni jul i aug : sept okt. i nov. i dec. 

^Muntweg 35 76% 27 ' 2 8 " T"??"" ; 27 \ 3 8 "35""']" _ , . ""ir'1 ""21 " ] 2 7 "23"""!' "24" ] 2 0 ' ' " 
- . S c - i ö f - . w e g \ 4 0 6 5 % [ 26 26" " 3 Ï " " ; 2 8 " " \ 2 4 "36 r 29 ï6 20 "126 "27r 29 I Ï 8 

1 Domineesweg 71 6 8 % ' 49 47 ] ' 4 6 " \ 4 9 " " 1 5 1 ' ""54F' "49 37•• ""45 "152 '49 "sï" \ 5 3 
; Larserweg 60 9 6 % i 57 57 1 5 6 " ï 5 9 " " \ 6 0 5 4 ; 52 "157 60 r 60 \ 5 9 
:A6 Lelystad Houtribweg \ 10 9 ( } % ' 9 Ï2" 1W' 7 \ 6 " "6 "7 9 l i ÏÏ "9 11 1 Ï Ï 
iA6 Almere-Stad (Muziek) i 46 33% i 15 19 • 19 i 16 i 10 141" 12 9 17 "120 "10r Ï7 i 20 
|A6 Almere Tussenring 26 1 8 8 % ' 23 18 T" "Ï9"" ] ' 2 2 124 "18F' "25"'"" 2 6 i 23 " ] 33 ' 28 F ""Ï9"" i 20 
iA27 Stichtsebrug 31 1 73%r 23 19 V 18 i 2 4 " " 1 27 20 "1 "15 2 Ï i Ï6" "1Ï6 " 2 5 ; 34 i 37 

Carpoólplaats gem. bezetting/dag 2013 

plaatsen i % autos / dat jan. ; feb. maart| april mei juni i juli aug. |sept.: okt. inov \ dec.; 
IMuntweg 35 61%' 21 14 T 16 i 23 i 31 33 ""25""" 2Q •• 2̂  j 24 22 ; Ï2 'ïo"" 
H.Schaftweg 40 60% 24 20 [ 18 : 25 i 26 30 ''24"r 16 "28 1' 27 ; 30 r 24 [ 18 1 

iDomineesweg \ 71 67% 47 "49 " 39 ' 52 [58 53 516 ' 2g "3Ï\ 49 "54" : 5 1 ' ' 4 8 ' 

: Larserweg \ 60 97%' 58 "59'r 58T 56 TW 60 59 T 53 "'W'\ 58 1-59" fóO ]"̂ 58"1 
;A6 Lelystad Houtribweg \ ÏÖ "ÏÏ""'"'""'" ' "9"""[' 10" " ?T T'W "ir " ï'o jl 

_ „ | „ 

ÏÏ Tu M 3 'f""Ï2"1 
:A6 Almere-Stad (Mac D) 'Ï6 " " ""ïb"\ TfT 17 "1? _ Is"!' 12 "f'ïr n? 
iA6 Almere Tussenring 26 '9'ï% ' '24 ""24"! '22"":" 25 "" "21" 24 19 "27 "f 27' "r"25' : 23 124 ": 
:A27 Stichtsebrug 31 87% 27 "25 i 20 ; 27 \ 31 28 ""27""" 27' "'33 "f 3Ï "["26" !"2Ï 'r"29""i 
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3. CROW richtlijnen 

De juridische status van carpoolpleinen is vastgelegd in de Wegenwet en 
Wegenverkeerswet. Een carpoolplein moet altijd openbaar zijn in de zin van de 
Wegenverkeerswet. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 is het 
bord E.13 opgenomen ter aanduiding van en verwijzing naar carpoolpleinen. Als dit bord 
wordt gebruikt, dient het carpoolplein te zijn voorzien van verharding, een 
parkeervakindeling en openbare verlichting. Voor het plaatsen van bord E.13 (afbeelding) is 
geen verkeersbesluit nodig. 

Aan de inrichting van een carpoolplein wordt een aantal eisen gesteld. De volgende aspecten 
zijn essentieel om te voldoen aan de behoeften van de reiziger. 

Goede kwaliteit van de verharding 
Een carpoolplein bestaat uit een vlakke verharding die van voldoende kwaliteit is. Voor de 
parkeervakken en de rijbaan kan gebruikgemaakt worden van een klinkerbestrating of asfalt. 
Onder de parkeervakken kan eventueel een lichtere en goedkopere funderingsconstructie 
worden aangebracht dan onder de rijbaan. Voor de parkeervakken wordt een verharding 
van zwarte betonstenen aanbevolen. Olievlekken worden hierdoor gecamoufleerd. De 
verharding van het rijgedeelte en de markering bestaan bij voorkeur uit betonstenen van 
een andere kleur. Wanneer voet- en fietspaden aanwezig zijn op het carpoolplein wordt hier 
voor liefst een afwijkende bestrating gekozen. 

Verder is een goede afwatering van belang, zodat er geen plassen op het plein ontstaan. Het 
verharde oppervlak moet zo worden geconstrueerd dat het water op een natuurlijke wijze 
naar een aantal punten vloeit. Wanneer molgoten worden aangebracht, dienen deze deel uit 
te maken van het rijbaangedeelte. Als er geen kolken aanwezig zijn, wordt de toplaag zo 
geprofileerd dat piasvorming niet mogelijk is. Bij grote bestratingsoppervlakken moet 
rekening worden gehouden met een waterbuffer als de capaciteit van het riool hier niet 
berekend is op de afvoer van hemelwater. 

Een duidelijke parkeervakindeling 
De parkeervakindeling wordt zo vormgegeven dat het voor de reiziger duidelijk is waar hij 
zijn auto kan parkeren. Verder mag het in- en uitparkeren geen problemen geven. 

Om dit te bereiken worden parkeervakken liefst met een markering aangegeven. Haaks 
parkeren geniet de voorkeur. Geadviseerd wordt de parkeervakken hart op hart minimaal 
2,50 meter breed te maken, bij een diepte van 5,00 meter. Als de voorzijde van het voertuig 
over een trottoirband steekt, kan worden volstaan met een diepte van 4,50 meter. De 
breedte van de rijbaan op het carpoolplein moet worden aangepast aan de gekozen 
parkeermethodiek. 

Als haaks geparkeerd moet worden, bedraagt de rijbaanbreedte bij eenrichtingsverkeer 
minimaal 5,00 meter. Bij verkeer in twee richtingen bedraagt de breedte minimaal 6,00 
meter. Wanneer het carpoolplein niet alleen door personenauto's wordt gebruikt, moet 
hiermee rekening worden gehouden bij het ontwerp. Zo wordt het plein soms ook door 
vrachtauto's en/of bussen gebruikt, bijvoorbeeld wanneer deze niet binnen de bebouwde 
kom mogen parkeren. Afhankelijk van het type voertuigen en de gemiddelde parkeerduur, 
zullen de afmetingen van de parkeervakken en de rijbaan dan afwijken van de eerder 
genoemde waarden. Hierbij kan de maatvoering worden gehanteerd die staat vermeld in 
CROW-publicatie 10 (Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom) [9]. 
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Er wordt geadviseerd om een eigen gedeelte toe te wijzen aan elke gebruikersvorm, zodat 
het dubbelgebruik niet ten koste gaat van de carpoolcapaciteit. 

Verder wordt geadviseerd de parkeervakken zo in te richten dat auto's kunnen rondrijden. 
Dit maakt niet alleen het in- en uitrijden gemakkelijker, maar is ook van belang bij eventueel 
gebruik van het carpoolplein door bussen en strooiauto's. 

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het is belangrijk dat carpoolpleinen goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Hierbij zijn de 
aansluiting van het carpoolplein op de openbare weg en de bewegwijzering naar het 
carpoolplein bepalend. 

De inrit van het carpoolplein moet voldoen aan de richtlijnen die gelden voor het type weg 
waarop het carpoolplein is aangesloten. De voorrangssituatie is hierbij geregeld door 
bebording en haaientanden op het wegdek. Indien de toe- en uitrit van het carpoolplein 
binnen een verkeerslichtenregeling worden opgenomen, dient voldoende afstand tot het 
kruisingsvlak te worden vrijgelaten in verband met de zichthoek naar de lantaarn(s) en de 
mogelijkheid detectielussen in het wegdek aan te brengen. 
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tnauete vraae 

1. Waar komt u vandaan en wat is uw bestemming (postcode)? 
2. Met welke vervoerswijze komt u naar de carpoolplaats? 

Auto 
Fiets 
Openbaar vervoer 
Anders: 

3. Hoe vaak maakt u gebruik van carpoolen? 
Minder dan 1 keer per maand 2 keer per week 
1 keer per maand 3 keer per week 
1 keer per week Meer dan 3 keer per week 

4. Hoe lang maakt u al gebruik van carpoolen? 
Minder dan een jaar 3 jaar 
I jaar 4 jaar 
2 jaar 5 jaar of langer 

5. Wat is de belangrijkste reden dat u gebruik maakt van carpoolen? 
Kostenbesparing 
Milieuvriendelijk 
Minder file 
Mobiliteitsbeleid vanuit de werkgever 
Anders: 

6. Welke voordelen heeft u van carpoolen? 
Kostenbesparing 
Milieuvriendelijk 
Minder file 
Sociale contacten opbouwen 
Anders: 

7. Welke nadelen ondervindt u van carpoolen? 
Afhankelijkheid 
Langere reistijd 
Wachttijd 
Anders: 

8. Kunt u makkelijk een plek vinden om uw auto te parkeren? 
9. Wat vindt u van de ligging van de carpoolplaats? 
10. Wat verwacht u van een carpoolplaats en wat zijn uw wensen? 
11. Wat vindt u van het onderhoud van de carpoolplaats? 
12. Zijn er voldoende faciliteiten aanwezig zoals verlichting, fietsenstalling en 

vuilnisbakken? 
13. Wat mist u op deze carpoolplaats? 
14. Denkt u dat er vandalisme plaats vindt op deze carpoolplaats? 
15. Voelt u zich veilig op deze carpoolplaats, met name wanneer het donker is? 
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5. Overiicht pari<eervoorzlenlnQen 
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Toekomstige carpoolplaats 
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Gegevens ontwikkelingen aantal personenautoT 

4.1 Ontwikkeling van het aantal personenauto's in Flevoland en Nedertand 

Jaar 

Jaar 

persamn mdex persotwn index (2000 
voeiiaigen f2000 = tOOj vóertaigen = joo; 
(x1 m) (xiooo} 

2000 104 100 6.343 100 
2Ö01 111 106 6,539 103 
2002 117 112 6,711 106 
2003 123 118 6.8S5 108 
2004 126 121 8,S08 109 
200S 130 124 6.981 110 
2006 132 127 7,092 112 
2007 136 131 7,230 114 
2008 140 134 7.392 117 
2009 144 138 7,542 119 
2010 148 . 142 7.622 120 
2011 1S2 146 7,736 122 
2012 

SS 
1S8 150 7,859 124 

Ewikkeiing van het autobezit in Fievoland en Nederiand 

rotend [Nederland 
aantal auto's index aantal auto's mclBX (2000 

1000 (2000 ~ 100} peir 1000 - 100} 
ln.i!Shoiié&ns iMistmud&ns 

2000 9S2 100 933 100 
2001 978 103 949 102 
2002 887 104 967 104 
2003 1,006 106 980 105 
2004 1,003 105 980 105 
2005 1,008 106 988 108 
2006 1,012 106 992 106 
2007 1,029 108 1005 108 
2 OOS 1.047 110 1021 108 
2009 1.060 111 1031 111 
2010 1,061 111 1032 111 
2011 1074 113 1,035 111 
2012 1083 114 1.046 112 

3 

Bmn: C8S 
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PROVINCIE FLEVOLAND 
Agenda 

Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

Koepelnota integraal infra béheerplan 

Beslispunten" 

ln te stemmen met: 
1. De Koepelnota integraal Infra beheerplan en daarmee akkoord te gaan met: 

a. Het eindrapport vervangingsinvesteringen waardoor de stille lastenpro
blematiek, waarvan de kosten gemiddeld circa € 6,5 min. per jaar bedra
gen, inzichtelijk is gemaakt. 

b. Het scenario verantwoord beheer Et onderhoud gebaseerd op het vast 
staand beleid (strategische uitvoeringsplannen) voor een bedrag van circa 
€ 14,5 min. per jaar. 

c. Het invullen van de taakstelling als onderdeel van de opgaven vanuit het 
coalitieakkoord voor een bedrag van circa €1,3 min. per jaar. 

d. Introduceren van de methodiek van risicogestuurd infrabeheer als verbe
termaatregel om beheer & onderhoud 'in control' te houden voor een be
drag van € 0,3 min. per jaar. 

2. De totale kosten van circa € 22,6 min. per jaar te dekken door: 
a. De afschrijvingstermijnen van de infrastructurele objecten (verharding en 

kunstv/erken) te verlengen met 20 jaar tot 40 jaar. 
b. De middelen voor de stille lasten van € 4,5 min. per jaar te activeren. 

3. Het aanpassen van de financiële verordening in verband met het verlengen 
van de afschrijvingstermijn en het instellen van een nieuv/e reserve activering 
vervangingsinvesteringen. 

4. Het instellen van een vierjaren uitvoeringsprogramma en de werkwijze hier
van nader uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen bij de Zomerno-
ta 2014. 

5. De 4^ begrotingswijziging 2014 van in totaal € 6.656.000. 
6. Voornoemde beslispunten door bijgaand Statenvoorstel ter besluitvorming 

voor te leggen aan Provinciale Staten, waarbij voor de feiteli jke wijziging van 
de financiële verordening gelijktijdig een afzonderlijk voorstel aan Provincia
le Staten zal worden voorgelegd. 

7. In te stemmen met het bij nieuwe ontwikkelinvesteringen of areaaluitbreidin
gen beschikbaar stellen van navenante middelen voor beheer St onderhoud om 
verantwoord beheer & onderhoud ook in de toekomst te borgen. 

Inleiding 

Het integraal Infra Beheerplan brengt de bouwstenen samen die nodig zijn om te 
komen tot afgewogen kaders voor het verantwoord en kostenefficiënt beheren 
van de provinciale infrastructuur. De vier bouwstenen betreffen: 

1. het eindrapport stille lasten 
2. de strategische uitvoeringsplannen 
3. het risicogestuurd infrabeheer en 
4. het financieel kader. 

Aanleiding om tot deze aanpak te komen zijn de afspraken in het coalitieakkoord 
2011-2015 over het oplossen van de stille lastenproblematiek. De uitkomsten van 
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de onderzoeken naar de stille lasten (vervangingsinvesteringen) geven veel duidelijkheid, maar 
worden pas echt van waarde wanneer ook bekend is op welk niveau de provinciale infrastructuur 
wordt onderhouden. Voor het bepalen van het onderhoudsniveau zijn zes strategische uitvoerings
plannen opgesteld. De uitvoeringsplannen beschrijven per thema verschillende scenario's op basis 
van drie kwaliteitsniveaus (minimum niveau, basis niveau en plus niveau). Verder is het belangrijk 
om doorlopend te controleren of de informatie uit onderzoek nog aansluit bij de werkelijkheid. 
Want als bijvoorbeeld het verkeer op een weg snel toeneemt, kan een weg sneller slijten dan op 
basis van eerder onderzoek verwacht. 

Beoogd effect 

Inzicht te geven in de keuzemogelijkheden voor het toekomstige verantwoord en kostenefficiënt 
beheer van de provinciale infrastructuur. 

Argumenten 

l.a. Definitieve onderzoeksresultaten sti l le lasten (vervanginssinvesteringen) 
Het onderzoek naar de vervangingsinvesteringen is een uitwerking van het Coalitieakkoord 2011-
2015 op het punt van de 'stille lasten problematiek'. In het Coalitieakkoord is de forse financiële 
impact onderkend en vastgesteld dat dit geen zaak is om steeds verder vooruit te schuiven. Dat is 
de reden dat in het meerjarenperspecrief vanaf 2014 jaarlijks € 4,5 miljoen is gereserveerd voor dit 
onderwerp. De periode 2012 en 2013 is gebruikt voor het uitvoeren en analyseren van specialistische , 
inspecties met als doel de restlevensduur te bepalen, welke middelen voor vervanging nodig zijn en 
inzicht te geven in de risico's. 
Door het onderzoek is een betrouwbaar beeld ontstaan van de restlevensduur van de te beheren 
infrastructuur en daarmee van hoogte en de fasering van de noodzakelijke vervangingsinvesterin
gen. Uitkomst is dat de komende tien jaar gemiddeld € 6,5 min. per jaar nodig is voor de vervan
gingsinvesteringen ter voorkoming van calamiteiten, imagoschade en schadeclaims. Ten opzichte 
van het eerste onderzoeksresultaat van eind 2012 - gemiddeld € 6,6 min. per jaar - is dat een ver
schil van € 0,1 min. per jaar. De aanvullende onderzoeken, second opinion onderzoeken, kostprijs-
analyses en risico-inventarisaties van het afgelopen half jaar hebben geleid tot deze geringe afwi j
king en tot een toename van de betrouwbaarheid van de planning en de kosten voor de vervangings
investeringen. 

1.b. Verantwoord beheer 6 onderhoud voor een toekomstig efficiënt, uniform en transparant 
beheer van de provinciale infrastructuur. 

Het resultaat van het onderzoek naar de stille lasten staat niet op zich, maar heeft een relatie met 
de keuzes die gemaakt worden voor beheer & onderhoud. De keuzemogelijkheden zijn verwerkt in 
zes strategische uitvoeringsplannen. 

De uitvoeringsplannen beschrijven uniform per onderwerp: het bestaande beleid, het areaal, de 
functies, de keuzemogelijkheden en de kosten. De uitvoeringsplannen zijn uitwerkingen van be
staande beleidskaders (zoals het Omgevingsplan, de nota Mobiliteit Flevoland, moties, etc.) ten 
behoeve van het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. De normen zijn gebaseerd 
op basis van onder andere landelijke CROW^ richtlijnen. 

Omdat de strategische uitvoeringsplannen zijn opgebouwd uit drie kwaliteitsniveaus; minimum, 
basis en plus zijn er verschillende scenario's denkbaar. Per onderdeel van de te beheren objecten is 
het mogelijk op transparante wijze keuzes te maken tussen kwaliteit versus kosten. De bandbreedte 
tussen het goedkoopste kwaliteitsniveau en het duurste kwaliteitsniveau bedraagt circa € 8,0 min. 

^ CROW is een kennisorsanisatie op het sebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer Et. vervoer en 
werk ö veiligheid. 
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per jaar. Voor alle scenario's geldt dat de provincie Flevoland zich als weg- en vaarwegbeheerder 
conformeert aan de wettel i jke vereisten, maar ook aan het voorkomen van claims en onveilige 
situaties. Tevens zijn de bedragen per kwaliteitsniveau gebaseerd op de meest kostenefficiënte 
benadering. Met andere woorden bezuinigen is alleen mogelijk door te kiezen voor een ander (lager) 
kwaliteitsniveau. Als bijlage is een overzicht opgenomeri waarbij per thema de inhoud is gekoppeld 
aan de kosten verdeeld naar kwaliteitsniveau. 

Mógelijke scenario's zi jn: 
1. Minimaal Beheer Et Onderhoud 
Bij het meest kostenefficiënte kwaliteitsniveau (goedkoopste) is er sprake van sober beheer van de 
infrastructuur dat leidt tot beleidswijzigingen op het gebied van verkeersdoorstroming, verkeersvei
ligheid en flankerend beleid (doelstellingen voor recreatie, natuur, landbouw en samenleving die 
ondersteund worden door gericht beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur). Onder 
het minimum kwaliteitsniveau is de kans groot op calamiteiten, imagoschade en schadeclaims. 

Bijvoorbeeld voor het beleidsveld verkeersveiligheid zullen het aantal maatregelen om te voorko
men dat weggebruikers op de verkeerde rijbaan belanden of van de weg raken, worden beperkt. 
Maatregelen als glasbollen, kantstrookverruwing, bermversteviging op risicovolle plaatsen en zi j-
markeringen in bochten van fietspaden, zullen niet meer worden toegepast en onderhouden. Deze 
aanpassing van beleid zal ertoe leiden dat dé weginrichting van de provinciale wegen op termijn 
minder veilig wordt. Ook de gladheidbestrijding wordt beperkt tot de essentiële verbindingen tussen 
grotere plaatsen en kernen, zowel op de wegen als de fietspaden. Op bepaalde wegen en fietspaden 
vindt geen gladheidbestrijding meer plaats. En voor het beleidsveld verkeersdoorstroming zullen de 
bushaltes bestaan uit alleen een halteperron of tegelplateau. Bestaande voorzieningen zoals een 
afdak ter bescherming tegen de regen worden niet meer vervangen. 

2. Maximaal Beheer & Onderhoud 
Als de infrastructuur wordt beheert op het plus kwaliteitsniveau is er sprake van een kwalitatief 
hoogstaand beheer & onderhoud. Er is meer aandacht voor aanzien en comfort, maar ook voor 
ecologie en beleving. Veel beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd. 

Bijvoorbeeld voor het beleidsveld verkeersdoorstroming komt het onderhoudsniveau voor de wegen 
en fietspaden overeen met het niveau 'goed'. Voor het beleidsveld natuurbeheer a recreatie wor
den bermen en sloten ecologisch ontwikkeld. En oeverconstructies worden aantrekkelijk en gevari
eerd ingericht volledig rekening houdend met het landschap. 

3. Verantwoord Beheer & Onderhoud 
Verantwoord beheer & onderhoud gaat uit van het vigerende beleid. De provinciale infrastructuur 
wordt kostenefficiënt in stand gehouden conform de huidige maatstaven rekening houdend met het 
vastgestelde beleid op de diverse gebieden. Bij verantwoord beheer & onderhoud is er sprake van 
een mix van kwaliteitsniveaus van minimum tot plus. 

Bijvoorbeeld voor het beleidsveld verkeersveiligheid worden alle provinciale wegen en fietspaden 
7x24 gestrooid en worden er verkeersveiligheid verhogende voorzieningen toegepast, zoals glasbol
len, kantstrookverruwingen, etc. Voor het beleidsveld verkeersdoorstroming worden de wegen en 
fietspaden onderhouden conform het CROW-niveau 'matig' . Voor het beleidsveld natuurbeheer 
wordt de huidige boomstructuur en landschappelijke beplanting instand gehouden en faunatunnels 
aangelegd op locaties waar aanrijdingen met dieren verwacht wordt. 

Voorstel is het vigerende beleid als uitgangspunt c.q. kader te nemen. Op deze wijze kan de provin
ciale infrastructuur verantwoord in stand gehouden worden zonder dat beleidsdoelen worden bijge-
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steld. Voor bepaalde onderdelen geldt het minimum niveau, voor een enkel onderdeel geldt het 
plus niveau. Ten opzichte van de huidige begroting is er sprake van een jaarlijks tekort van circa 
€ 2,3 min. In totaal kost het verantwoord beheer & onderhoud circa € 14,5 min. per jaar. 
De reden dat de huidige begroting voor beheer & onderhoud niet volstaat om de provinciale infra
structuur in stand te houden - ook niet bij het goedkoopste kwaliteitsniveau - is goed verklaarbaar. 
Enerzijds is de oorzaak een veroudering van het areaal, een forse uitbreiding van het areaal zonder 
verhoging van het beheerbudget en meer & zwaarder verkeer waardoor het areaal intensiever wordt 
belast. Anderzijds zijn de budgetten vastgesteld in 2006 beperkt geïndexeerd en is er sprake van 
hogere lasten omdat andere beheer & onderhoud maatregelen genomen dienen te worden door 
veranderende eisen op het gebied van duurzaamheid, milieu en geluid. 

I.e. Taakstelling vanuit het coalitieakkoord 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de jaren 2012 en 2013 gebruikt dienen te worden voor een 
diepgaand onderzoek naar de vervangingsinvesteringen voor de realisatie van de bezuinigingstaak
stelling, waarbij onder andere gekeken wordt naar een aanpassing van de afschrijvingstermijnen. 
Als onderdeel van een totale taakstelling van € 2,9 min. per jaar is de resterende opgave van circa 
€ 1,3 min. per jaar in deze nota meegenomen. 

I.d. Methodiek risicogestuurd infrabeheer 
Door de stille lasten problematiek (vervangingsinvesteringen) en doordat het in stand houden van de 
provinciale infrastructuur (strategische uitvoeringsplannen) complexer en kostbaarder wordt, is het 
noodzakelijk het infrastructurele beheer verder te optimaliseren door de beschikbare middelen 
efficiënter in te zetten. De provincie Flevoland is hierin geen uitzondering. In de wereld van de 
infrastructuur is daarom de methodiek van 'assetmanagement' geïntroduceerd, dat letterl i jk bete
kent het 'beheer van eigendommen'. De afdeling Infra heeft deze methodiek geadopteerd onder de 
noemer 'risicogestuurd infra beheer' en wil bereiken dat de provinciale infrastructuur voor zo min 
mogelijk geld in stand wordt gehouden door het creëren van een optimum tussen prestaties, risico's 
en kosten. Het gaat uiteindelijk om slimme keuzes te kunnen maken door werkzaamheden maximaal 
uit te kunnen stellen waardoor voordeliger kan worden geprogrammeerd. Op dit moment is nog 
onduidelijk wat het exact te behalen rendement is. 

Hiertoe is echter juiste en volledige informatie nodig (areaalgegevens) en een systeem om deze 
informatie te structureren en te ontsluiten (informatievoorziening). Op dit moment is alleen de 
meest cruciale informatie bekend op hoofdlijnen. Er kan onvoldoende geanalyseerd worden welke 
eigendommen aan slijtage onderhevig zijn of waar het functioneren van de eigendommen achteruit 
gaat. Tevens is de afgelopen jaren niet tot nauwelijks geïnvesteerd in de ontwikkeling van de in
formatievoorziening. De huidige systemen lopen daarom tegen de grenzen van haar mogelijkheden 
aan en belangrijke informatie is daardoor op dit moment op verschillende wijze en op verschillende 
locaties beschikbaar. Integraliteit is alleen extracomptabel mogelijk. Er is derhalve sprake van een 
kwetsbare basis om de majeure beheer opgaven te managen. Daarnaast dient de provincie Flevo
land per 2016 te voldoen aan de wettelijke richtlijn om BGT^ (Basisregistratie Geografische Topo
grafie) toe te passen dat met de huidige (informatie) systemen niet mogelijk is. 
NB: Voorstaande is in het second opinion onderzoek naar de vervangingsinvesteringen ook geconsta
teerd. 

^ BCT maakt op GEO gebied relaties zichtbaar te maken tussen verschillende activiteiten in de openbare 
ruimte. Op deze wijze wordt de inzichtelijkheid verbeterd en de beheersbaarheid van ons provinciale areaal 
vergroot conform de doelstellingen van risicogestuurd infrabeheer. 
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De kosten gaan voor de baten uit. In eerste instantie is circa € 300.000 per jaar nodig voor het op 
orde brengen van de informatievoorziening en de areaalgegevens. Na verwachting wordt vanaf 
2016/2017 het break-evenpoint bereikt en kunnen de kosten gedekt worden uit het te behalen 
rendement doordat dan het geheel van data, processen en systeem op orde is en gebruikt kan 
worden voor risicogestuurd infrabeheer. 

2.0. Verlengen afschrijvingstermijn met 20 jaar tot 40 jaar 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de jaren 2012 en 2013 gebruikt dienen te worden voor een 
diepgaand onderzoek naar de vervangingsinvesteringen voor de realisatie van de bezuinigingstaak
stelling, waarbij onder andere gekeken wordt naar een aanpassing van de afschrijvingstermijnen. 
Op basis van het onderzoek naar de vervangingsinvesteringen is de restlevensduur en dus de werke
lijke afschrijvingstermijnen van de verschillende objecten vastgesteld. Uit het onderzoek bl i jkt dat 
er een aanzienlijk verschil is tussen de werkelijke (technische) levensduur van de objecten versus 
de gehanteerde (boekhoudkundige) afschrijvingstermijn van 20 jaar. De werkelijke levensduur van 
de verschillende objecten ligt namelijk vele jaren hoger. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderschrijft deze zienswijze door in het nieuwe verdeelmo
del uitgavenclusters provinciefonds (maart 2011) op te nemen dat de nieuwe verdeling voor het 
beheer van verkeer en vervoer is afgestemd op een sober en doelmatig uitgavenniveau. Daarbij is 
het rekenkundige uitgangspunt dat provinciale wegen in 30 jaar (en niet in minder jaren, zoals nu 
ook wel wordt gehanteerd) worden afgeschreven. Dit ondersteunt het voorstel om de afschrijvings
termijnen van wegen in ieder geval te verlengen met 10 jaar. 

Echter gelet op de intentie om de afschrijvingstermijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de 
werkelijke levensduur is het voorstel de afschrijvingstermijn te verlengen met 20 jaar tot in totaal 
40 jaar. Gezien de vastgestelde werkelijke levensduur van de objecten en de gemiddelde werkelijke 
levensduur van alle objecten ongeveer 60 jaar is, is het voorstel volkomen legitiem en financieel 
gezien veilig. Vanuit bedrijfseconomische principes ten aanzien van afschrijven zelfs financieel 
gezien zeer veilig. 

Verlenging van de afschrijvingstermijn is binnen de richtlijnen vanuit de BBV mogelijk. In principe 
dienen investeringen met een maatschappelijk nut in één keer te worden afgeschreven. Echter 
investeringen meerjarig afschrijven is ook toegestaan zoals de provincie Flevoland nu ook al doet. 

Door het verlengen van de afschrijvingstermijn met 20 jaar tot 40 jaar worden de jaarlijkse kosten 
voor afschrijvingen verlaagd omdat de lasten over een langere periode worden betaald. De vrijval 
van gemiddeld € 1,7 min. per jaar voor de periode 2014 tot 2026 ten opzichte van de begroting kan 
worden ingezet als dekking. 

2.b. Budget voor stille lasten activeren 
Op grond van het Cebeon rapport (2009) over de stille lastenproblematiek is in het coalitieakkoord 
een bedrag vanaf 2014 gereserveerd van € 4,5 min. per jaar (voor de periode 2013-2022 een totaal
bedrag van € 40,5 min.) gedekt vanuit de provinciale middelen. Uit het definitieve onderzoek bl i jkt 
dat voor de aankomende 10 jaar (2013-2022) € 65,2 min. nodig is, hiervan kan circa € 21,2 min. 
gedekt worden vanuit de middelen van het pMlRT. Deze investeringen zijn reeds uit urgentie over
wegingen geprogrammeerd in het pMlRT tot en met het jaar 2018 en vallen in de huidige definities 
onder vervangingsinvesteringen. 

Dat betekent dat voor de periode 2013-2022 een totaal tekort is van circa € 3,5 min. In onderstaan
de tabel is dit gespecificeerd. 
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Vervangingsinvesteringen (periode 2013-2022) € 65.200.000 
Budget stille lasten (periode 2014-2022) €40.500.000 
Budget pMIRT 2013-2018 € 21.222.000 
Saldo € 3.478.000 

In bovenstaande situatie is uitgegaan dat de middelen voor de stille lasten worden gebruikt om de 
lasten voor de vervangingsinvesteringen In één keer te betalen. Dit is echter onvoldoende. Alterna
tief is om de lasten over meerdere jaren te verspreiden. Dit geeft extra financiële ruimte voor de 
aankomende jaren. Deze systematiek wordt activeren genoemd en wordt vanaf de oprichting van de 
provincie Flevoland ook gebruikt voor de ontwikkelinvesteringen in wegen. 

3. 4onpossen van de financiële verordening 
Het instemmen met de voorgestelde beslispunten heeft tot gevolg dat de financiële verordening 
aangepast moet worden. Dit geldt voor de verlenging van de afschrijvingstermijnen van 20 jaar naar 
40 jaar. En voor het Instellen van een reserve activering vervangingsinvesteringen. Deze reserve is 
de eerste jaren nodig als egalisatie reserve om de in eerste instantie niet benutte middelen te 
alloceren voor volgende jaren. Het aanpassen van de financiële verordening is een bevoegdheid van 
PS. In het Statenvoorstel zal dit beslispunt dan ook worden opgenomen. 

4. Instellen van een vierjaren uitvoeringsprogramma 
Het integrale infra beheerplan is een zekere en stabiele basis op grond waarvan het beleid en de 
financiën voor beheer en onderhoud voor de aankomende jaren worden vastgesteld. Om maximaal 
rendement uit dit besluitvormingsproces te halen is het voorstel over te gaan naar een vierjaren 
uitvoeringsprogramma waarbij de beheer & onderhoud budgetten (het jaarlijks, het niet-jaarlijks 
onderhoud en de vervangingsinvesteringen) in plaats van voor één jaar voor vier jaar ter beschikking 
worden gesteld gelijk aan de college periode. Er is dan sprake van programmasturing op het beheer 
en onderhoud waardoor alle geplande werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd ook al wordt de 
jaargrens overschreden. Dit betekent overigens niet dat de budgetten per definitie zijn afgezonderd 
voor externe omstandigheden zoals bezuinigingen. 

Om een vierjaren uitvoeringsprogramma te introduceren gelijk aan de coalitieperiode dient het 
besluitvormingstraject en de houdbaarheidstermijn van het Integrale beheerplan navenant te wor
den aangepast. Tevens dient overeenstemming te worden bereikt over de prestatie indicatoren op 
basis waarvan het bestuur geïnformeerd wordt. Voorstel is het proces rondom een vierjaren uitvoe
ringsprogramma nader uit te werken en bij de Zomernota 2014 ter besluitvorming voor te leggen. 

5. Begrotingwijziging 
Voor het effectueren van de voorstellen is een zogenaamde "buitenlijnse" begrotingswijziging nodig 
waarvoor PS bevoegd is. De begrotingwijziging is uitgewerkt in de nota Financiën. 

6. Besluitvorming voor te leggen dan PS 
Beslispunten 1 tot en met 5 vallen onder het mandaat van Provinciale Staten en worden door middel 
van een bijgaand Statenvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Omdat de voorstellen van Invloed 
zijn op de financiële verordening zal de verordening worden aangepast en gelijktijdig middels een 
afzonderlijk voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 

7. Directe koppeling tussen ontwikkel- en uitbreidingsinvesteringen met beheer & onderhoud 
Ter voorkoming dat de beheer & onderhoud budgetten ook in de toekomst achterblijven bij de 
diverse ontwikkelingen op infrastructureel gebied is het voorstel vanaf het pMlRT 2015 te werken 
met de systematiek dat bij investeringen de beheer & onderhoud budgetten navenant worden 
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aangepast. Areaaluitbreiding en ontwikkelinvesteringen (bijvoorbeeld N23 Lelystad-Dronten) leiden 
immers tot verhoogde kosten voor instandhouding. 

Kanttekeningen 

- Reactie van de accountant op het verlengen van de afschrijvingstermijn en het activeren van de 
stille lasten is dat deze wijze van financieren is toegestaan volgens de vigerende verslagge-
vingregels onder de voorwaarde dat de voorgestelde afschrijvingstermijn nooit langer is dan de 
technische gebruiksduur. Hiervan is in casu geen sprake. Verder wijst de accountant op het feit 
dat op korte termijn minder wordt afgeschreven dan begroot, maar dat wel over een langere pe
riode moet worden afgeschreven. Dit kan op de langere termijn een knelpunt veroorzaken. 

- Vanaf 2026 is de dekking vanuit het verlengen van de afschrijvingstermijnen en het activeren 
van de stille lasten nodig om de kosten - die vanaf 2014 over een langere periode zijn verspreid -
te betalen. Deze kosten lopen namelijk vanaf 2026 door en daarvoor is de dekking vanuit het 
verlengen van de afschrijvingstermijnen en het activeren van de stille lasten nodig. Hierdoor zal 
in 2024/2025 beoordeeld moeten worden welke bedragen vanaf 2026 benodigd zijn en hoe deze 
bedragen gedekt moeten worden. 

Beheermaatregelen 
- Elke 4 jaar zal er een evaluatie en actualisatie plaatsvinden van dé strategische uitvoeringsplan

nen en de vervangingsinvesteringen. Op deze wijze is er sprake van een actueel programma en 
dekking zodat het risico op 'nieuwe' stille lasten nihil is. Tevens kunnen bij de herfinanciering in 
2024/2025 de vrijvallende kapitaallasten van Investeringen van na 1986 worden betrokken. Maar 
ook bijvoorbeeld het bijstellen van beleidsambities, opbrengsten risicogestuurd infrabeheer be
nutten of gebruik maken van Innovatieve ontwikkelingen. 

- Ook kan op termijn door risicogestuurd Infrabeheer slimme keuzes gemaakt worden op het 
gebied van beheer & onderhoud waardoor werkzaamheden verantwoord maximaal uitgesteld 
kunnen worden (kostenefficiënter beheerprogramma) en door een verbeterd Inzicht In het areaal 
wordt het risico op onverwachte uitgaven verkleint omdat op t i jd adequate maatregelen geno
men kunnen worden (risicoreductie). 

- Tot slot heeft verantwoord en planmatig beheer & onderhoud een positief en direct effect op de 
levensduur en dus de afschrijvingstermijnen van objecten. Daarbij komt dat vervangingsinveste
ringen kostbaarder zijn dan verantwoord beheer & onderhoud. 

Evaluatie 

Als één van de beheermaatregelen - om de actualiteit te borgen en om te kunnen anticiperen op 
innovatieve ontwikkelingen - is voorgesteld de strategische uitvoeringsplannen en de vervangingsin
vesteringen om de vier jaar te evalueren en te actualiseren. 

Financiën 

De majeure financiële opgaven voor de provinciale Infrastructuur van circa € 22,6 min. per jaar kan 
volledig gedekt worden binnen de begroting van de afdeling Infrastructuur (zonder Invloed op het 
weerstandsvermogen) voor de aankomende 13 jaar tot 2026 zoals is uitgewerkt in onderstaande 
tabel. In de nota Financiën zijn de benodigde financiële mutaties opgenomen ter uitvoering. 
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FINANCIËLE OPGAVEN BEDRAG PER 
JAAR VOORSTEL TOT INVULLING FINANCIËLE OPGAVEN 

STRATEGISCHE UIT
VOERINGSPLANNEN: 

€ 14.517.100 Door combinatie van: 

1. inzet beschikbare middelen (budget jaarlijks en niet-jaarlijks beheer 
en onderhoud en budget pMlRT 2013-2018 

2. verlengen afschrijvingstermijn met 20 jaar 
3. activeren budget stille lasten 
4. budget stille lasten inzetten voor Infrastructuur 

is de totale infrastructurele opgaven van circa 
€ 22,6 min. per jaar op basis van een goed beheer van de provinciale 
infrastructuur realiseerbaar voor de aankomende 13 iaar (tot 2026). 

VERVANGINGSINVES
TERINGEN: 

€ 6.524.300 

Door combinatie van: 

1. inzet beschikbare middelen (budget jaarlijks en niet-jaarlijks beheer 
en onderhoud en budget pMlRT 2013-2018 

2. verlengen afschrijvingstermijn met 20 jaar 
3. activeren budget stille lasten 
4. budget stille lasten inzetten voor Infrastructuur 

is de totale infrastructurele opgaven van circa 
€ 22,6 min. per jaar op basis van een goed beheer van de provinciale 
infrastructuur realiseerbaar voor de aankomende 13 iaar (tot 2026). 

TAAKSTELLING COALI
TIEAKKOORD: 

€ 1.265.000 

Door combinatie van: 

1. inzet beschikbare middelen (budget jaarlijks en niet-jaarlijks beheer 
en onderhoud en budget pMlRT 2013-2018 

2. verlengen afschrijvingstermijn met 20 jaar 
3. activeren budget stille lasten 
4. budget stille lasten inzetten voor Infrastructuur 

is de totale infrastructurele opgaven van circa 
€ 22,6 min. per jaar op basis van een goed beheer van de provinciale 
infrastructuur realiseerbaar voor de aankomende 13 iaar (tot 2026). 

RISICOGESTUURD 
INFRABEHEER: 

€ 300.000 

Door combinatie van: 

1. inzet beschikbare middelen (budget jaarlijks en niet-jaarlijks beheer 
en onderhoud en budget pMlRT 2013-2018 

2. verlengen afschrijvingstermijn met 20 jaar 
3. activeren budget stille lasten 
4. budget stille lasten inzetten voor Infrastructuur 

is de totale infrastructurele opgaven van circa 
€ 22,6 min. per jaar op basis van een goed beheer van de provinciale 
infrastructuur realiseerbaar voor de aankomende 13 iaar (tot 2026). 

TOTAAL: € 22.606.400 € 22.606.400 

Personele consequenties 

Motivering indien niet openbaar 

Uitvoering 

Het besluitvormingsproces van de Koepelnota integraal infra beheerplan ziet er als volgt uit: 
16 oktober Presentatie bouwstenen Koepelnota Integraal Infrabeheer in Panoramaronde PS 
29 oktober Presentatie Hoofdlijnen Koepelnota aan GS 
5 november le bespreking Koepelnota in GS 
12 november Besluitvorming Koepelnota in GS 
27 november Presentatie Koepelnota in Panoramaronde PS 
18 december Bespreking Koepelnota in Opinieronde PS 
29 januari Besluitvorming over Koepelnota in Statenvergadering PS 

ln de planning van het besluitvormingsproces is rekening gehouden met het in totaal tweemaal 
bespreken van de Koepelnota in uw college om uiteindelijk 12 november as. te laten vaststellen. 
Daarna wordt de Koepelnota via de panoramaronde en de opinieronde op 29 januari voorgelegd aan 
PS ter besluitvorming. Op deze wijze is er t i jd gepland om discussies te voeren over onder andere 
het gewenste onderhoudsniveau van de provinciale Infrastructuur en de wijze van financiering. 

Communicatie 

Samenvatting ten behoeve van openbare besluitenlijst (alleen invullen bij GS nota) 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben een discussie gevoerd over de uitkomst van het eind
rapport stille lasten en over de keuzemogelijkheden die de provincie heeft bij het beheer en onder
houd langs de provinciale wegen. Per onderwerp zijn er meerdere niveaus uitgewerkt. Begin 2014 
kunnen de Provinciale Staten dan een afgewogen keuze maken over de manier waarop de provincia
le wegen en vaarwegen het best beheerd kunnen worden en wat dit mag kosten. 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda 
Gedeputeerde Staten 

Registratie 

1551380 
Bladnummer 

9 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs Openbaar in de zin van de WOB 
nummer: (ja/nee aangeven) 

Koepelnota integraal infra beheerplan HB#1526500 ja 
Overzicht kwaliteitsniveaus strategische HB#1545708 Ja 
uitvoeringsplannen 
Statenvoorstel HB#1547582 Ja 
Strategische uitvoeringsplan Wegen HB#1460015 Ja 
Strategische uitvoeringsplan Kunstwerken HB#1469361 Ja 
Strategische uitvoeringsplan Groen HB#1018869 Ja 
Strategische uitvoeringsplan Verlichting HB#1455851 Ja 
Strategische uitvoeringsplan Verkeersre HB#1288559 Ja 
gel installaties 

Ja 

Strategische uitvoeringsplan Vaarwegen HB#1413715 Ja 
Eindrapport stille lasten HB#1512234 Ja 
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Onderwerp: 
Koepelnota integraal Infra beheerplan 

Korte samenvatting financiële aspecten: 
De begroting te wijzigen zoals hieronder aangegeven. 

Datum 
riöy gm Ë̂ ri • 201 ;|| 

Auteur 
„P.J. Noordijk 
KAlBelifig/.BurëóuijM^ 
•INFRA 

Vast te leggen verplichting 
Naam begrotinaspost 

Jaar Omschriivine verplichtina in Coda Bedraa Restantbudaet 
Bearotinasnummer/ Kostensoort 
N: 
0: 
B: 

Paraaf 
•• financiële 
f medewerker l 
fafdeiing''''-yi 

Begrotingswijziging nodig (NB. totaal van de wijzigingen moet sluiten op nul !!) 
O Ja, te weten: 

O PS* Wijziging tussen programma's of programmaonderdelen 

* Wijziging PS: Bij begrotingswijzigingen PS separaat een zelfstandig ontwerp-statenvoorstel bijvoegen 11 

Naam begrotingspost Huidige Voorstel Doorwerking in latere jaren 
en nummer/kostensoort Raming ' wijziging 
(met L of B lasten of batenpost aangeven) 2013# 2013 2014 2015 2016 

Stelpost stille lasten 11120103600 / 
80Ó0020 (L) - 4.500.000 -4.500.000 -4.500.000 

Kapitaallasten 10220300500 / 8600010 (L) - 2.156.000 - 2.104.000 -2.202.000 
Kapitaallasten 10220300500 / 8600010 (L) 11.540 330.554 440.233 
Stelpost PV01 10220300400 / 8000020 (L) 1.265.000 1.265.000 1.265.000 
Niet jaarlijks ondertioud wegen 
10220104000 / 8603013(1) 1.025.000 

Teclinische ondersteuning wegen 
10220101100 / 8231404 (L) 75.000 75.000 

Egalisatie reserve activering vervangings
investeringen 11130106000 / 8602033 (L) 

2.095.660 2.674.646 2.662.967 

Niet jaarlijks onderhoud wegen 
10220104000 / 8603013 (L) 

1.784.780 1.951.780 1.861.780 

Aankoop materieel 10220101200 / 
8220040 (L) 

-123.300 •123.300 -123.300 

Onderhoud materieel 10220101300 / 
8231001 (L) 

•104.091 •104.091 -104.091 

Onderhoud verhardingen 10220101400 / 
8231001 (L) 

786.637 786.637 786.637 

Onderhoud wegmarkeringen 10220101500 
/ 8231001 (L) 

•142.593 -142.593 -142.593 

Gladheidbestrijding 10220101600 / 195.259 195.259 195.259 
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8231008 (L) 
Onderhoud kunstwerken 10220102100 / 
8231001 (L) 

-51.375 •51.375 -51.375 

Onderhoud bermen en wegsloten 
10220102200 / 8231001 (L) 

•1.004.175 -1.004.175 -1.004.175 

Onderhoud beplanting 10220102300 / 
8231003 (L) 

1.099.654 1.099.654 1.099.654 

Onderhoud bewegwijzering 10220102400 
/ 8231001 (L) 

-105.585 -105.585 •105.585 

Onderhoud wegmeubilair 10220102500 / 
8231001 (L) 

•104.926 -104.926 -104.926 

Onderhoud wegverlichting +VR1 
10220102600 / 8231001 (L) 

60.271 60.271 60.271 

Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen 
10220203000 / 8603014 (L) 

-34.006 -201.006 •111.006 

Onderhoud objecten 10220201600 / 
8231004 (L) 

97.250 97.250 97.250 

Onderhoud taluds-plasbermen-groen 
10220201700 / 8231004 

-102.000 •102.000 •102.000 

Bediening van objecten 10220201800 / 
8231402 (L) 

7.000 7.000 7.000 

Totaal ## 0 0 0 

Kredietbesluit nodig 
O Nee 

Mutatie in reserve of voorziening nodig 
O Ja, -> naam reserve/voorziening, bedrag en begrotingsjaar vermelden: 

aangeven of er gebruik wordt gemaakt van een bestaand oormerk binnen de reserve 
B033 Egalisatiereserve activeren vervangingsinvesteringen, € 2.095.660 (2014) 

B033 Egalisatiereserve activeren vervangingsinvesteringen, € 2.674.646 (2015) 
B033 Egalisatiereserve activeren vervangingsinvesteringen, €2.662.967 (2016) 

V013 NJO wegen, €2.809.780 (2014) 
V013 NJO wegen, € 1.951.780 (2015) 
V013 NJO wegen, € 1.861.780 (2016) 

V014 NJO vaarwegen, -/- € 34.006 (2014) 
V014 NJO vaarwegen, -/- € 201.006 (2015) 
V014 NJO vaarwegen, -/- € 111.006 (2016) 

Overig 
Hieronder is de reactie van de huisaccountant PwC op verlenging van afschrijvingstermijnen weergegeven. 

Volgens de BBV worden Investeringen met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet geac 
tiveerd maar mogen deze Investeringen met een maatschappelijk nut (waaronder de Ver 
hardingen en Kunstwerken) wel geactiveerd worden. Activering hiervan wordt geregeld in  
de verordening welke door de provinciale staten vastgesteld dient te zijn. De commissie  
BBV geeft aan dat bij activering van investeringen met een maatschappelijk nut het de  
voorkeur heeft om de afschrijvingstermijn zo kort mogelijk te houden. In elk geval dient de  
afschrijvingstermijn hiervoor nooit langer dan de technische gebruiksduur te zijn. In de 
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casus van Flevoland is aangegeven dat de afschrijvingstermijn van 40 jaar past binnen de 
technische gebruiksduur. Indien dit aantoonbaar is dan kan de afschrijvingstermijn van 40 
jaar gehanteerd worden. Voor PwC is het wel van belang dat dit bij de jaarrekeningcontrole 
onderbouwd (technische levensduur is aantoonbaar) kan worden. Ook zal de verordening 
hierop aangepast moeten worden en zullen de provinciale staten hierover een besluit 
moeten nemen. Conclusie is dat dit qua verslaggevingregels is toegestaan onder de ge
noemde voorwaarden. 

De vraag is wel of met deze wijziging een echte oplossing wordt gevonden voor het dek-
kingsverschil en het probleem van een tekort echt oplost. Op korte termijn wordt er minder 
afgeschreven maar vervolgens dient er wel over een langere periode te worden afgeschre
ven. Hiermee kan dit op korte termijn een oplossing zijn, maar op de langere termijn kan 
dit juist knelpunten veroorzaken. Wordt in zo'n geval niet het "probleem" naar achteren 
geschoven? 
Verder wordt op deze manier alleen een boekhoudkundige dekking gevonden. Tegenover de 
lasten die gemaakt moeten worden staan geen feitelijke inkomsten (liquiditeiten). De vraag 
is of dit een verstandige keuze is omdat er alleen een boekhoudkundige dekking wordt 
gevonden en de provincie op langere termijn deze lasten evengoed moet dragen. 
Daarnaast is het zo dat een gemeente/provincie alleen met een gegronde reden kan over
gaan op een wijziging van de afschrijvingstermijn. Het zoeken van dekkingsruimte is geen 
gegronde reden om de afschrijvingstermijn aan te passen. Dit moet meer gezocht worden in 
de werkelijke inschatting van de technische gebruiksduur van het activum. 


