
BIJLAGE BIJ PS-NOTA (edocs# 1637462) 
FORMAT RESERVE 
 
NAAM:                           Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen (NR: B034) 

Basisinformatie: 

Instellingsdatum:               29 oktober 2014 (edocs# 1637462) 
Doel:                                 Fluctuaties door overlopende activiteiten kunnen opvangen van de jaarlijks 
                                         onderhoud budgetten wegen & vaarwegen.                                       
Instandhoudingduur:          Onbepaald 
Voeding:                            De in een jaar niet aangewende jaarlijks onderhoud budgetten wegen & vaarwegen. 
Vastgestelde bandbreedte: Geen. Na afloop van de vierjaarlijkse periode wordt het restant uit de 
                                         egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen & vaarwegen geheel teruggestort aan 
                                         de algemene middelen.  
Beslissingsbevoegdheid:      PS (toevoegingen en onttrekkingen). 
 
Achtergrondinformatie: 

Ontstaan:  De egalisatiereserve jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen is ingesteld naar aanleiding van de 
                 Procesnota Meerjarenprogramma Beheer & Vervanging Infrastructuur waarin is voorgesteld 
                 budgetten voor beheer & onderhoud voor meerdere jaren ter beschikking te stellen (gelijk aan de 
                 collegeperiode) ter verbetering van de efficiency en programmasturing.  
 
Voeding:   Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer (edocs#1547582) is een totaal 
                 dekkingsarrangement gemaakt voor de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks 
                 onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren.  
 
Doel:         Door het instellen van een Meerjarenprogramma Beheer & Vervanging Infrastructuur worden de 
                 diverse budgetten – waaronder het jaarlijks onderhoud budget wegen & vaarwegen -  beschikbaar 
                 gesteld voor meerdere jaren gelijk aan de collegeperiode. Om fluctuaties in de benodigde 
                 budgetten voor genoemde periode op te vangen zijn al een aantal instrumenten beschikbaar. De 
                 middelen voor niet-jaarlijks onderhoud wegen & vaarwegen worden opgevangen door 
                 voorzieningen. De middelen voor vervangingsinvesteringen wordt opgevangen door de reserve 
                 activering vervangingsinvesteringen. Voor de jaarlijks onderhoudsbudgetten is een dergelijke 
                 voorziening niet beschikbaar, met uitzondering van de middelen voor gladheidbestrijding. 
 
Besteding: De middelen in de egalisatiereserve worden ingezet om de lasten voor het jaarlijks onderhoud 
                 wegen & vaarwegen te dekken die voortvloeien uit het uit te voeren programma voor infrabeheer 
                 van de provinciale infrastructuur. Via de provinciale begroting en het Meerjarenprogramma Beheer 
                 & Vervanging Infrastructuur wordt jaarlijks inzicht geboden in de uit te voeren werkzaamheden en 
                 de besteding en ontwikkeling van de reserve. 
 

 


