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Kern mededeling:

In de Integrale commissie van 15 mei j l . is door de gedeputeerde toegezegd een
onderbouwing te geven inzake het Incidenteel financieel tekort in de voorziening
NJO Infrastructuur van circa € 5,5 min. in 2022.
Mededeling:

De belangrijkste verklaringen voor het incidentele tekort in 2022 zijn:
•
Bij een gelijkblijvende jaarlijkse dotatie aan de voorziening zijn de kosten aanmerkelijk gestegen. Dit komt o.a. door de gevolgen van hoogconjunctuur, algemene prijsstijgingen (o.a. door tekort vakkundig personeel)
en strengere eisen aan veiligheid in de vorm van o.a. verkeersmaatregelen.
•
Bovendien is de noodzaak tot een intensivering van het groot onderhoud
aan de provinciale infrastructuur om te blijven voldoen aan de kwaliteitsniveaus zoals die met de Staten zijn afgesproken. En om het risico op van
onveilige situaties, financiële claims en imago schade te reduceren c.q.
voorkomen.
•
Intensivering van het groot onderhoud is mede noodzakelijk omdat de infrastructuur verder verouderd en intensiever en zwaarder belast wordt
door onze gebruikers.
•
Voorbeelden van belangrijke groot onderhoud projecten (meer dan € 1,0
min.) zijn: groot onderhoud Oosterringweg, Zuiderringweg , Espelerweg,
Larserweg (langs airport Lelystad), Gooiseweg, Vogelweg, Slingerweg,
Spiekweg, Hogering/Buitenring, renovatie programma groot onderhoud
bruggen en sluizen (GOBS), etc.
Hierdoor is er een incidenteel tekort van circa € 5,5 min. in de voorziening in
2022. De BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording waarin de regels rondom
overheid financiën zijn vastgelegd) stelt dat een potentieel tekort in een voorziening op het moment van constateren aangevuld moet worden.
Voorstel is derhalve een deel van de onderuitputting vanuit de jaarrekening 2018
te benutten zodat we voldoen aan de wettelijke regelgeving en een vlot & veilig
provinciale infrastructuur kunnen garanderen.
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