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Opinieronde 2 

Onderwerp 
Koepelnota Integraal Infrabeheerplan 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

PS te adviseren over voorliggend statenvoorstel.      

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

  In te stemmen met: 
1. De Koepelnota integraal Infra beheerplan en 

daarmee akkoord te gaan met: 
a. Het eindrapport vervangingsinvesteringen 

waardoor de stille lastenproblematiek, 
waarvan de kosten gemiddeld circa € 6,5 
mln. per jaar bedragen, inzichtelijk is 
gemaakt.  

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

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

d. Introduceren van de methodiek van 
risicogestuurd infrabeheer als 
verbetermaatregel om beheer & onderhoud 
‘in control’ te houden voor een bedrag van 
€ 0,3 mln. per jaar. 

2. De totale kosten van circa € 22,6 mln. per jaar 
te dekken door: 
a. De afschrijvingstermijnen van de 

infrastructurele objecten (verharding en 
kunstwerken) te verlengen met 20 jaar tot 
40 jaar. 

b. De middelen voor de stille lasten van € 4,5 
mln. per jaar te activeren.  

3. a.  Het aanpassen van de financiële 
verordening in verband met het verlengen 

  van de afschrijvingstermijn. 
 b. Het instellen van een nieuwe reserve 

activering vervangingsinvesteringen. 
4. Het instellen van een vierjaren 

uitvoeringsprogramma en de werkwijze 
hiervan nader uit te werken en ter 
besluitvorming voor te leggen bij de 
Zomernota 2014. 

5. Vaststellen van de 4e begrotingswijziging 2014 
van in totaal € 6.656.000.  

    
Wat is de context van het onderwerp / in 

welke context vindt behandeling plaats?  
 In oktober zijn PS geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek naar de 
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 vervangingsinvesteringen/stille lasten en eerder in 
juni/juli hebben de Staten de 
uitvoeringsstrategieën voor beheer en onderhoud 
van de provinciale infrastructuur ontvangen. Deze 
twee componenten zijn bouwstenen, op basis 
waarvan nu een integrale afweging kan worden 
gemaakt over de balans tussen beheer en 
onderhoud enerzijds en vervangingsinvesteringen 
anderzijds, voorzien van een financieel kader. 
     

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

  Aanleiding om tot een integrale afweging te 
komen over het beheer van de provinciale 
infrastructuur zijn de afspraken in het 
coalitieakkoord 2011-2015 over het oplossen van 
de stille lastenproblematiek. In december 2012 
hebben PS een presentatie gekregen met de 
voorlopige resultaten van het onderzoek naar de 
vervangingsinvesteringen (stille lasten). In juli 
2013 hebben PS de uitvoeringsstrategieën voor 
beheer en onderhoud ter informatie toegezonden 
gekregen. In oktober 2013 zijn de Staten 
geïnformeerd over de eindresultaten van het 
onderzoek naar de vervangingsinvesteringen. 
Op 27 november 2013 zijn PS in een 

panoramaronde geïnformeerd over de opzet en 
inhoud van de Koepelnota.     

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

 Besluitvorming door PS is voorzien op 29 januari 
2014, indien de opinieronde adviseert het voorstel 
als bespreekstuk voor PS te agenderen. Indien het 
voorstel als hamerstuk kan worden afgedaan, vindt 
besluitvorming 18 december plaats.       

  


