
Nummer Partij PS lid Commisie P&C Product Pagina/hoofProgramma Vraag Antwoord GS  lid

146 PvdD Willem van der Steeg M&M Lichte voorjaarsrappo P. 26 5 - Bereikbaarheid algemeen M.b.t. de nieuwe investering N405 
Bermverharding Kamerik, welke 
verontreiniging werd in de bodem 
aangetroffen en wat is de stand van 
zaken wat betreft de sanering 
hiervan?

Er zijn PAK's gevonden (polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen) in de grond. 
Hierdoor kon er niet machinaal worden gewerkt, 
wat meerkosten tot gevolg had. Inmiddels is de 
betreffende grond afgevoerd.

Schaddelee

147 PvdD Willem van der Steeg M&M Lichte voorjaarsrappo P. 26 5 - Bereikbaarheid algemeen Tot wanneer zijn de kredieten, 
beschikbaar gesteld voor 
vervangingsinvesteringen, 
beschikbaar voor de betreffende 
posten?

In de Nota Investeren, waarderen en exploiteren 
is hierover het volgende vastgelegd

Een door PS verleend krediet is taakstellend op:
•het totaal van de geraamde uitgaven,
•het totaal van de geraamde inkomsten,
•de doelrealisatie (kwalitatief en kwantitatief),
•het moment van oplevering,
•de geraamde exploitatielasten.
Indien één van deze taakstellingen niet wordt 
gerealiseerd, wordt PS hierover via reguliere P&C 
producten op de hoogte gesteld en wordt aan de 
PS een
voorstel ter besluitvorming voorgelegd

Specifiek over de beschikbaarheid van het krediet 
is het volgende opgenomen in de Nota 
investeren:
o Indien niet binnen 1 jaar na het verlenen van 
het krediet is gestart met de uitvoering vervalt 
het krediet.
o Een krediet eindigt of na de oplevering van het 
investeringsproject of na het einde van de 
geraamde looptijd van het krediet. Indien het 
project niet is opgeleverd na het einde van de 
geraamde looptijd kan aan PS een gemotiveerd 
voorstel voor verlenging worden voorgelegd.
o Niet in het begrotingsjaar gebruikte kredieten 
gaan ‘automatisch’ mee naar een volgend 
begrotingsjaar, binnen de regels zoals gesteld in 
de nota investeren. Hierover wordt inzage 
gegeven in de jaarstukken.

Schaddelee



148 PvdD Willem van der Steeg M&M Lichte voorjaarsrappo P. 27 5 - Bereikbaarheid algemeen Waarom levert het behouden van 
onderdelen van de 
Beverweerdsebrug extra kosten op 
en waar komt het verschil van 
12.000 euro vandaan tussen het 
voorgestelde aanvullende krediet a 
150.000 en de bijstelling op de 
begroting a 162.000 euro?

Tijdens de voorbereiding kwam aan het licht dat 
de brug onderdeel is van het erachter gelegen 
rijksmonument. Hierdoor kan de brug niet 
vervangen worden zoals gepland maar moet 
deze met specifieke eisen en behoud van het 
monumentale karakter gereviseerd en versterkt 
worden. Dit is duurder dan de eerder geplande 
vervanging. De tabel is wat verwarrend omdat er 
vorig jaar 20.000 aan uitgaven waren verwacht 
en daarvan 8.000 is uitgegeven. Bruto krediet 
blijft daarom 350.000 en het aanvullende krediet 
daarop 150.000, maar de jaarschijf 2021 is 
330.000, met de eerdere realisatie van 8.000 
komt de bijstelling daarom op 162.000 om zo ook 
op 500.000 te komen. We kijken nog naar 
mogelijkheden om dit overzichtelijker weer te 
geven. 

Schaddelee
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