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Mededeling afsprakenkader extra onderhoudsmiddelen door wijziging in omvang 
beheerareaal. 

Kern mededeling: 

Als uitvloeisel van de behandeling van de koepelnota integraal infra beheerplan 
(edocs 1551380) heeft ons college besloten om bij nieuwe ontwikkelinvestëringen 
of areaaluitbreidingen de daarmee samenhangende middelen voor verantwoord 
beheer en onderhoud ook in de toekomst te borgen. Om hieraan invulling te 
kunnen geven is een afsprakenkader opgesteld. Afgesproken is om met ingang 
van het pMIRT 2015 met deze systematiek te gaan werken. 

Mededeling: 

Door ons college is op 10 maart 2015 een afsprakenkader vastgesteld waarin is 
vastgelegd om in het vervolg bij het opstellen van het PMIRT bij Investeringspro
jecten met nieuw areaal ook het benodigde extra jaarlijkse onderhoudsbudget op 
te nemen en de effecten hiervan te betrekken bij de eerstvolgende Perspectief
nota. 
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Afsprakenkader 
Het afsprakenkader bestaat uit een aantal uitgangspunten voor het berekenen 
van de omvang van de beheer- en onderhoudsmiddelen. Met dit kader wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe de omvang van deze onderhoudsmiddelen wordt bere
kend, ontstaat meerjarig financieel inzicht in extra benodigde beheer- en onder
houdsmiddelen en wordt binnen het PMIRT integrale afweging van projecten 
mogelijk omdat benodigde extra onderhoudsmiddelen ook kunnen worden mee
gewogen. 

De belangrijkste uitgangspunten van het afsprakenkader zijn: 
• De omvang van de extra onderhoudsmiddelen wordt bepaald door de mate 

van uitbreiding van het te beheren provinciale areaal vanaf het jaar 2015. 
• Het gaat om middelen voor jaarlijks onderhoud en niet jaarlijks onderhoud. 
• De benodigde extra middelen komen beschikbaar in het kalenderjaar na 

realisatie/openstelling van de maatregel. 
• de omvang van de benodigde extra onderhoudsmiddelen wordt berekend voor 

de projecten uit het PMIRT. Dit wordt al gedaan vanaf het moment dat er 
een verkenning wordt opgestart. De berekening wordt telkens geactualiseerd 
bij de kostencalculaties in de planfasen daarna (planuitwerking, realisatie). 

• Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van kengetallen per type maatre
gel (b.v. m2 weg of aantal kunstwerken). Deze zijn gebaseerd op het vastge
stelde kwaliteitsniveau uit de Strategische Uitvoeringsplannen. 

• Naast extra areaal wordt ook inzichtelijk gemaakt welk areaal er is komen te 
vervaUen (overgedragen naar andere wegbeheerder of gesloopt) en welke f i
nanciële consequenties dit heeft voor de verlaging van de hoeveelheid on
derhoudsmiddelen. 

Financiën 
Op basis van het PMIRT worden in de perspectief nota de benodigde middelen 
door Provinciale Staten vastgesteld zodat tegelijk met de dekking van nieuwe 
investeringen ook de bijbehorende beheer- en onderhoudskosten zijn gedekt. 

De benodigde extra middelen bedragen voor de periode 2016-2019 in totaal circa 
€ 0,7 min (zie specificatie hieronder). Deze worden bij de komende Perspectief-
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nota 2015-2019 betrokken. Daarbij zal ook de dekking aan de orde komen. Uitgangspunt daarbij is 
dat eerst wordt gekeken naar bestaande budgetten binnen de sector verkeer en vervoer en pas als 
laatste naar eventuele extra algemene middelen. 

2016! 2017 2018 2019 totaal 
Niet jaarlijks onder
houd € 2.048 € 151.422 € 175.068 € 240.600 € 569.136 

Jaarlijks onderhoud €405 €36.280 € 39.508 €51.576 € 127.768 
Totale omvang extra 
onderhoudsmiddelen € 2.453 € 187.701 € 214.575 € 292.175 € 696.904 (0,7 min) 

Bij de jaarlijkse actualisatie van het PMIRT vindt ook actualisatie van de benodigde onderhouds
middelen plaats. 

Bij de actualisatie van de Strategische uitvoeringsplannen in 2018 vindt evaluatie plaats van de 
mee- en tegenvallers van de werkelijke kosten van het niet jaarlijks onderhoud in de afgelopen 
periode. Het benodigde beheer en onderhoudsbudget wordt dan geactualiseerd. Hiermee wordt 
voorkomen dat er op termijn onnodig c.q. teveel middelen in de voorziening zijn opgenomen. 
Dit zelfde geldt voor de egalisatiereserve voor het jaarlijks onderhoud. Omdat deze na elke periode 
van 4 jaar wordt afgeroomd ten gunste van de algemene middelen wordt voorkomen dat er onnodig 
c.q. teveel middelen in deze reserve zijn opgenomen. 

De kosten voor vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen zijn niet verdisconteerd in de 
extra beheer- en onderhoudsmiddelen, omdat de op termijn vrijvallende kapitaallasten dienen als 
dekking voor de vervanging c.q. nieuwe investeringen. 
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