


Aanleiding

Aandachtspunten in de Managementletter jaarrekening2016
Vooruitbliklangjarig beheer en onderhoudontbreekt

Schattingsonzekerheidvan voorzieningen WegenenVaarwegen te groot

Bestaande beheerplannen zijn te onnauwkeurig
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Relevantie van de nota

Sturingsinstrumentvoor PS

Integraal en planmatig beheer en onderhoud

Terugdringen risico’s op financiële verrassingen

Verdere verdieping op P&C cyclus
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Omvang(areaal) op 1juni 2016

Samenvattingin tabel 1 envolledig overzicht in bijlage 3

Etcetera

1. Kapitaalgoederen



2. Onderhoudsniveau
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Onderhoudsniveaus grotendeels gedefinieerd in programmabegroting

Vertaald naar de landelijke CROW normeringsystematiek

Niveau B is het basisniveau, sober en doelmatig, zonder luxe, zonder 

kapitaalvernietiging



3. Normkosten
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Extern bureau

Methodiek provincie Noord-Holland

Onderhoudskosten gehele technische levensduur

Onderhoudsniveau B uitgangspunt bij berekeningen per type onderhoud

Rapportagetermijn 2016-2055





3. Hoogte normkosten
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3. Hoogte van normkosten
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Gemiddelde jaarlijkse normkosten  (€)

Vast onderhoud6,08mln

Variabel onderhoud13,70mln

Vervanging9,73mln

Totaal 29,51mln



3. Beschikbare middelen

11/24/16 12

Saldo voorzieningen op 1 jan 2016

Vaarwegen17,12mln

Wegen8,40mln

Totaal25,52mln

Beschikbaar volgens begroting 2016

Exploitatie6,12mln

Voorzieningen11,42mln

Totaal per jaar17,54mln



4. Dekking kosten vanaf 1-1-2017

Uitgangspunten financiëlekaders opadviesaccountant

 BBV:voorziening alleen geschikt voor extreme onderhoudspieken

 BBV:verplicht activeren investeringen maatschappelijk nut 1-1-2017

 Transparantie

 Bestendigegedragslijn

Voorstel wijzigingen

 Vast onderhoud uit exploitatie (ongewijzigd)

 Variabel onderhoud:

 vastevolume van variabel onderhoud uit exploitatie (i.p.v. voorziening)

 plussenenminnenuitde te vormenbestemmingsreserve

 Vervanginginvesteringenuitde tevormen bestemmingsreserve
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4. dekking kosten vanaf1-1-2017
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Vaste

onderhoud

Variabel

onderhoud

Vast

Fluctuatie

------

Vast

Vervanging Fluctuatie



5. Financiële consequenties

Structureel verschil van 12 miljoen perjaar

Periode 2017-2020geennoodzaakvoor extra middelen:

 Positieve saldi (25 miljoen)voorziening inzetten

 Vervangingsinvesteringenactiverenop balans

 Kapitaallasten monitoren

 In2020 nieuwe nota kapitaalgoederen
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5. Financiële consequenties

Type onderhoud Knelpunt Oplossing

Vast 0 N.v.t.

Variabel € -6,8 mln. Interen op positievesaldi voorzieningen

Vervangingen € -5,2 mln. Activerenipvrechtstreeks boeken 

opjaarresultaat:uitspreiden  over grote 

periode adhv technische levensduur

Totaal € -12 mln.
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7. Besluiten

‘Denota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016 vast te 
stellen;

Metingang van31dec2016 een nieuwe bestemmingsreserve beheer en 
onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen te vormen, met de kenmerken 
als aangegeven inbijlage2;

Depositieve saldi in de voorziening beheer en onderhoud wegen en de 
voorziening vaarwegen over te hevelen naar de reguliere 
exploitatiebudgetten beheer en onderhoud (ad.2,1miljoen euro), en de 
bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen 
(ad. 23,4 miljoeneuro);

Devoorziening beheer en onderhoud wegen en de voorziening vaarwegen 
met ingang van31dec2016 opteheffen;

Dejaarlijks beschikbare middelen voor vervangingen wegen en vaarwegen in 
de bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele 
kapitaalgoederen testorten’.
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