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1. Beslispunten 

1. a. In te stemmen met de vorming van een egalisatiereserve ten behoeve van 
de gladheidbestrijding met een maximaal plafond van € 500.000,-. 

b. In te stemmen met het voorstel om het batig saldo op de post 
gladheidbestrijding voortaan aanwenden als aanvulling van de egalisatie
reserve gladheidbestrijding, totdat het plafond van € 500.000,- is bereikt; 

c. In te stemmen het egalisatiereserve gladheidbestrijding als een 
gedelegeerde reserve aan te wijzen zodat de onttrekkingen aan de 
egalisatiereserve aan ons college zijn gedelegeerd. 

2. Inleiding 
De kosten van de gladheidbestrijding kent per jaar een grote (positieve en 
negatieve) fluctuatie doordat de kosten sterk afhankelijk zijn van het weer. 
Het jaarbudget voor de uitvoering van gladheidbestrijding is een vast budget 
van € 670.827,-. Het budget wordt regelmatig over- of onderschreden met als 
piek de jaren 2009 en 2010. 

Voor de planmatige uitvoering van de overige werkzaamheden op het gebied van 
wegen en vaarwegen vormt het opvangen van de negatieve resultaten van de 
gladheidbestrijding een verstoring in de planning en uitvoering van werkzaamhe
den. Daarom is het coalitieakkoord 2011-2015 opgenomen dat voor de gladheid
bestrijding een vereveningsmethode wordt Ingesteld, waarin positieve en nega
tieve resultaten worden vereffend. Een buffer van maximaal € 500.000,-, naast 
het jaarlijks onderhoudsbudget is naar verwachting voldoende om een normale 
variatie van het gemiddelde op te vangen. 

In 2005 is het strooibeleid vastgesteld waarbij als uitgangspunt is geformuleerd 
dat wegen en fietspaden bij dreigende gladheid 24 uur per dag worden gestrooid. 
Op dit moment is er geen aanleiding om dit bij te stellen gezien de uitgangspun
ten van de Notitie Mobiliteit Flevoland en de lopende contracten met aannemers. 
Het strooibeleid wordt in deze notitie dan ook niet ter discussie gesteld. 

In de Statenvergadering van 16 november 2011 is een motie aangenomen waarin 
wordt opgeroepen om bij de Voorjaarsnota 2012 met een voorstel te komen voor 
de vulling van de egalisatiereserve gladheidbestrijding, met als doel goed voorbe
reid te zijn voor toekomstige gladheidbestrijding. Met dit voorstel wordt invulling 
aan deze motie gegeven. 

3. Beoogd effect 
Voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk 
wisselende inzet (en kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te van
gen, zonder dat in het reguliere onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. 

4. Argumenten 
1.1 Gladheid treedt zeer variabel op en laat zich financieel op jaarbasis niet 
voorspellen. 
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Het vaste jaarbudget voorziet het ene jaar ruimschoots in de kosten en het andere jaar is er een 
fors tekort. Met name bij dreigende tekorten zijn er veel administratieve werkzaamheden nodig om 
meer budget beschikbaar te krijgen, omdat de gladheidbestrijding bij overschrijding van het budget 
niet kan worden stopgezet. Dit juist in tijden dat de inzet ten behoeve van de gladheidbestrijding al 
hoog is. Een reserve kan zorgen voor meer rust in de beschikbare middelen bij een meer dan gemid
delde gladheidbestrijding (zie bijlage figuur 1). 

1.2 Een maximale buffer van € 500.000,- is voldoende om een goede demping aan te brengen. 
De buffer van maximaal € 500.000,- is voldoende om een normale variatie van het gemiddelde op te 
vangen. Het plafond van € 500.000,- zorgt er voor dat er niet te veel budget wordt vastgezet, maar 
biedt wel voldoende ruimte om de fluctuatie op te vangen. Een plafond van € 500.000,- (en jaarlijk
se aanvulling indien nodig) had in de afgelopen 12 jaar 11 keer de resultaten kunnen afdekken. 
Alleen de zeer extreme winter van 2010 (uitgaven € 2,0 miljoen) had niet door de reserve kunnen 
worden gedekt. 

1.3 De egalisatiereserve gladheidbestrijding wordt gevuld met de overschotten van de post 
gladheidbestrijding. 

Dit is een vereiste om voldoende geld in de reserve te houden. In winters met weinig gladheids
bestrijding wordt de reserve aangevuld en in winters met veel gladheidbestrijding wordt uit de 
reserve onttrokken. 

1.4 Kortere lijnen gewenst om continuïteit gladheidbestrijding te kunnen blijven continueren 
Bij uitputting van het budget gladheidbestrijding zijn er korte beslislijnen gewenst om aanspraak te 
maken op de egalisatiereserve. Een dergelijke situatie kan zich op onverwachte momenten voor 
doen. PS is feitelijk gemandateerd om te onttrekken aan een reserve. Door de egalisatiereserve als 
gedelegeerde reserve aan te wijzen is GS gemandateerd om te onttrekken zodat de continuïteit van 
de gladheidbestrijding is geborgd. 

5. Kanttekeningen 
Een egalisatiereserve (van € 500.000,-) biedt niet alt i jd voldoende financiële dekking 
Een egalisatiereserve werkt dempend. In uitzonderlijke jaren met een zeer grote inzet (bv. 2010 
€ 2,0 miljoen) zal deze reserve onvoldoende dekking geven om de gewenste inzet te kunnen dek
ken. Een grotere reserve vormen - dat ook de jaren met extreme gladheidbestrijding opvangt -
heeft een groot 'dood kapitaal' gehalte en dat is niet gewenst. Indien uitputting van de egalisatie
reserve gedurende het strooiseizoen dreigt zal aan PS een nader voorstel worden aangeboden met 
een strategie- en dekkingsvoorstel over de voortzetting van de gladheidbestrijding. 

, 6. Vervolgproces 
^ . Gelijktijdig met dit voorstel wordt een voorstel over de besteding van het rekeningresultaat 2011 
v i / ingebracht, waarin wordt voorgesteld om € 325.000,- aan te wenden als eerste dotatie aan de 

egalisatiereserve Gladheidsbestrijding. Hiermee kan de egalisatiereserve indien nodig direct gaan 
( / ) functioneren. De € 325.000,- bestaat uit € 75.000,- (batig saldo Gladheidsbestrijding 2011) aange-

vuld met € 250.000,- uit het rekeningresultaat 2011. 
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Na een periode van 5 jaar zal de werking van het egalisatiereserve worden geëvalueerd, door 
middel van een notitie. 

7. Advies uit de Opinieronde 
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8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Fievoiand, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2012, nummer 12940717. 

BESLUITEN: 
I .a . In te stemmen met de vorming van een egalisatiereserve ten behoeve van 

de gladheidbestrijding met een maximaal plafond van € 500.000,-. 
b. In te stemmen om het batig saldo op de post gladheidbestrijding voortaan aanwenden als 

aanvulling van de egalisatiereserve gladheidbestrijding, totdat het plafond van € 500.000,-
is bereikt; 

c. In te stemmen het egalisatiereserve gladheidbestrijding als een gedelegeerde reserve aan te 
wijzen zodat de onttrekkingen aan de egalisatiereserve aan ons college zijn gedelegeerd. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 april 2012 (ov) / 9 mei 
2012. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Toelichting op kosten gladheidbestrijding 
De kosten van de gladheidbestrijding bestaan uit de volgende onderdelen: 
- Tractie: bestaande uit ingehuurde vrachtwagens incl. chauffeurs; 
- Strooi middelen: zout en calciumcloride; 
- Strooiapparatuur: sneeuwschuivers, strooiers en gladheidmeldsysteem; 
- Coördinatie: eigen personeel 

De vaste kosten van de gladheidbestrijding (excl. eigen personeel) bedragen circa € 160.000,- per 
jaar. Daarnaast zijn er variabele kosten per strooibeurt. Deze kosten bedragen circa € 17.500,- per 
preventieve strooibeurt en circa € 5.200,- per uur bij een sneeuwbestrijdingsbeurt. De afgelopen 
jaren zijn er meerjarige overeenkomsten afgesloten voor de levering van zout en de inzet van de 
tractiemiddelen. 

De onderstaande grafiek geeft de gemiddelde kosten aan van de gladheidbestrijding afgezet tegen 
het huidige budget. Door de verhoging van het budget (noot 1) en de egalisatiereserve is meer 
budget beschikbaar om pieken in de gladheidbestrijding op te vangen. 

2.500.000 

2.000.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

• Kosten Gladheidbestrijding 
- Huidige budget € 670.827,-
Voorgesteld budget € 750.827,-
Totaal opgehoogd budget € 750.827,- en egalisatiereserve € 500.000,-

Figuur 1 

Noot 1) 
Naast de gewenste egalisatiereserve om de verschillen in uitgaven van de gladheidbestrijding op te 
vangen, is ook geconstateerd dat het jaarlijkse budget van de gladheidbestrijding (2011 = 
€ 670.827,-) structureel te laag is. In de perspectiefnota wordt voorgesteld om dit budget met 
€ 80.000,- te verhogen tot € 750.827,- te dekken uit een herschikking van middelen binnen de 
producten instandhouding landwegen en vaarwegen. 

OQ 



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

NAAM: Egalisatie reserve Gladheidbestri jding (NR:...) 

Basisinformatie: 

Instellingsdatum: 
Doel: 

Instandhoudingduur: 
Voeding: 

...2012 (HB 1269666) 
De kosten van de gladheidbestrijding te kunnen dekken indien zich er een tekort op de 
post gladheidbestrijding voordoet. 
Onbepaald 
1. Eerste dotatie vanuit rekeningresultaat 2011 (€ 325.000,-) 
2. Daarna (jaarlijks) batig saldo op de post gladheidbestrijding bij vaststelling jaar

rekening tot het plafond is bereikt. 

Vastgestelde bandbreedte: Minimum € O euro. Maximum € 500.000,- 
Beslissingsbevoegdheid: PS (toevoegingen); GS (onttrekkingen) 
Achtergrondinformatie: 

Ontstaan: De egalisatiereserve Gladheidbestrijding is ingesteld om de sterk wisselende uitgaven van de 
gladheidbestrijding te kunnen opvangen. De instelling van vereveningsmethode is opgenomen in het 
Coalitieakkoord 2011-2015 en verwoord in een aangenomen motie van PS op 16 november 2011. 

Voeding: De egalisatiereserve wordt gevoed door het batig saldo in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt ten 
behoeve van de gladheidbestrijding. Het maximale saldo is € 500.000,-. Is er sprake van een onvoldoende 
batig saldo op de post gladheidbestrijding om de reserve aan te vullen dan zal een nader voorstel 
voor aanvulling aan PS worden voorgelegd. 

Doel: Voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en 
kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere 
onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. 

Besteding: Bij uitputting van de jaarlijkse begrotingspost Gladheidbestrijding wordt de reserve gebruikt om de 
verdere kosten van de gladheidbestrijding te dekken. 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2012, nummer 12940717. 

BESLUITEN: 

1. a. in te stemmen met de vorming van een egalisatiereserve ten behoeve van 
de gladheidbestrijding met een maximaal plafond van € 500.000,-. 

b. in te stemmen om het batig saldo op de post gladheidbestrijding voortaan aanwenden 
als aanvulling van de egalisatiereserve gladheidbestrijding, totdat het plafond van 
€ 500.000,- is bereikt; 

c. in te stemmen het egalisatiereserve gladheidbestrijding als een gedelegeerde reserve 
aan te wijzen zodat de onttrekkingen aan de egalisatiereserve aan ons college zijn 
gedelegeerd. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 april 2012. 

griffier, ^^-^oorzitter. 
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