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Leeswijzer
Voor u liggen de concept jaarstukken over het verantwoordingsjaar 2017.
De jaarstukken bestaan uit het directieverslag, het jaarverslag, de jaarrekening en de bijlagen.
In het directieverslag worden de ontwikkelingen in het verantwoordingsjaar behandeld. Het
jaarverslag bestaat conform de BBV1 voorschriften uit de programmaverantwoording en de
financiële paragrafen. Ten slotte worden in de jaarrekening het overzicht van baten en lasten, de
balans en de toelichting daarop weergegeven.

1.

Directieverslag

1.1

Jubileumjaar
Na een bouwperiode van enkele jaren is de Kiltunnel in november 1977 opengesteld voor het
verkeer. 2017 was dus het jaar waarin de Kiltunnel 40 jaar in gebruik was. Op een bescheiden
maar feestelijke wijze is dit jubileumjaar met alle medewerkers en partners gevierd.
Daarnaast is er een rijk geïllustreerd boekwerk samengesteld “40 jaar Kiltunnel. Een tunnel als
geen andere”. In dit boek worden de geschiedenis en de actualiteit verhaald en komen
medewerkers, klanten, leveranciers en bestuursleden aan het woord. Tijdens de vergadering van
het Algemeen Bestuur op 9 juni 2017 is een eerste exemplaar van dit boek aan de voorzitter, de
heer F. Vermeulen uitgereikt. Dit boekwerk is via de website www.kiltunnel.nl in te zien.

1 Besluit Begroting en Verantwoording
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1.2

Personeel en organisatie

1.2.1

Personeel
In 2017 zijn twee medewerkers, als gevolg van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, uit dienst
getreden. Beiden hadden een dienstverband van meer dan 30 jaar. Uiteraard is er op een gepaste
wijze, tijdens het jubileumfeest, stilgestaan bij het beëindigen van hun dienstverband en zijn zij
bedankt voor hun langdurige inzet bij de Kiltunnel.
De twee ontstane vacatures zijn in 2017 vervuld. Beide medewerkers waren in 2016 al via een
uitzendorganisatie werkzaam bij de Kiltunnel.

1.2.2

Individueel keuze budget (IKB)
De zelfstandige regelingen vakantietoelage (8%), eindejaarsuitkering (6%), levensloopbijdrage
(1,5%) bestaan niet meer, deze zijn per 1-1-2017 -net als de waarde van 14.4 bovenwettelijke
verlofuren- opgegaan in het IKB.
Alle medewerkers hebben vanaf 1 januari 2017 een individueel keuzebudget, een vrij
besteedbaar budget in geld. Het budget wordt in de loop van het kalenderjaar opgebouwd in
gelijke maandelijkse delen. Naast de mogelijkheid om dit budget flexibel op te nemen kan het
ook aangewend worden voor de besteding van andere doelen, b.v. aankoop verlofuren, extra
pensioen of fiscale uitruil vakbondscontributie. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer
keuzevrijheid voor de medewerker.
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1.2.3

Salarisverhoging gemeenteambtenaren definitief
De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vakbonden hebben op 5 oktober 2017 de CAO
Gemeenten bekrachtigd. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.
Gedurende de looptijd van de cao gaan de salarissen met 2,5 procent omhoog en stijgt het IKB
met 0,75%. De eerste verhoging van 1 procent gold per 1 augustus 2017. Medewerkers kregen in
november een nabetaling over de maanden augustus tot en met oktober.
Per 1 december steeg het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5 procentpunt.
Op 1 januari 2018 volgt een tweede salarisverhoging van 1,5 procent.
Per juli 2018 gaat het IKB met 0,25 procentpunt omhoog.

1.2.4

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
In 2017 is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (WNRA). Hiervoor is juridische ondersteuning ingekocht.
Op hoofdlijnen is in kaart gebracht wat de invoering van de WNRA voor de Kiltunnel betekent en
welke acties de komende jaren moeten worden ondernomen. De WNRA treedt naar verwachting
1 januari 2020 in werking.

1.2.5

Financiële regelingen
Per 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd. Daarnaast zijn er in 2015
en 2016 wijzigingen doorgevoerd in het BBV. Het e.e.a. noodzaakte het actualiseren van de
interne financiële regelingen. De bestaande regelingen zijn getoetst en de vernieuwde regelingen
zijn ter vaststelling aan het bestuur aangeboden.
Het betreft hier de controleverordening, de financiële verordening en het financieringsstatuut.
Bij het samenstellen van de vernieuwde regelingen is tevens rekening is gehouden met de
Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, BBV, Ruddo, Wet Hof, Wet Fido, Bado en de door de
provincie Zuid-Holland vastgestelde kaders.

1.2.6

Interim-controle accountant
Eind oktober is er een interim-controle uitgevoerd door medewerkers van Deloitte. Deze controle
is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de daarin
opgenomen maatregelen van interne controle. Deloitte had geen bevindingen over hetgeen is
gecontroleerd.
De jaarrekening is in week 8 van 2018 gecontroleerd. Het resultaat van deze controle, het
accountantsverslag, is separaat aan dit jaarverslag naar het bestuur verzonden. De
controleverklaring is in de jaarstukken opgenomen.

1.2.7

Rechtmatigheid
Met het Ingenieurs bureau Drechtsteden (IBD) is in een contract een verdere verkenning en
ondersteuning bij de voorbereiding van de voorgenomen renovatie overeengekomen (zie
hiervoor ook 1.5.4.). Alvorens dit contract aan te gaan is de voorgenomen samenwerking m.b.t.
de rechtmatigheid getoetst door Ten Holter Noordam Advocaten. De samenwerking tussen het
Wegschap en de GR Drechtsteden mag gezien worden als horizontaal inbesteden.
Met Tempo-Team heeft de Kiltunnel een driejarige uitzendovereenkomst, met een optie voor
twee maal één jaar verlenging. De vraag was echter of met name de optie voor twee keer één
jaar verlengen past binnen de aanbestedingsregels die voor deze dienst gelden.
Uit een toets door Brouns Juristiek (juristenbureau gespecialiseerd in aanbestedingsrecht) is
gebleken dat dit volledig past binnen de vigerende regelgeving.
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1.2.8

Overleg Niet Rijkstunnels (NRT)
Van vele wegtunnels in Nederland is Rijkswaterstaat eigenaar en tunnelbeheerder. Daarnaast is
een groot aantal wegtunnels in eigendom van andere overheden zoals provincies en gemeenten.
Deze tunnelbeheerders zijn georganiseerd in het overleg “Niet Rijkstunnels”. Evident dat ook de
Kiltunnel in dit overleg deelneemt, zowel op directeuren niveau als op uitvoeringsniveau. In met
name het uitvoeringsoverleg wordt vooral ervaring gedeeld, vakkennis geborgd en worden de
ontwikkelingen omtrent regelgeving op de voet gevolgd.
In 2017 is in het directeurenoverleg met name de brandveiligheid van tunnels bij een extreme
brand aan de orde gekomen. Aanleiding hiervoor was de berichtgeving over onderzoeken die zijn
uitgevoerd naar de kwaliteit van het toegepaste beton bij een extreme brand. Naar verwachting
zal er in 2018 meer duidelijkheid zijn omtrent de betonkwaliteit bij de verschillende tunnels.
Ander voornaam aandachtspunt was en is de brandwerende beplating. De vraag is of deze bij alle
tunnels voldoet aan de verwachtingen. Ook hiernaar vindt nog nader onderzoek plaats. Uit een
eerste onderzoek is gebleken dat deze risico’s niet bij de Kiltunnel aanwezig zijn.

1.3

Automatisering

1.3.1

Netwerkbeveiliging
Sinds 2016 is cybercriminaliteit weer actueel. Criminelen bleken in 2017 zelfs in staat om de
bedrijfsvoering van een deel van de Rotterdamse haven voor een etmaal ernstig te verstoren. Dit
was voor de Kiltunnel mede aanleiding om nogmaals kritisch naar de eigen
beveiligingsmaatregelen te laten kijken.
Geconcludeerd werd dat de bestaande beveiligingsmaatregelen verouderd en kwetsbaar waren.
Medio 2017 is daarom opdracht gegeven voor het uitbreiden van de netwerkbeveiliging.
Hiervoor is ESET secure Business en ESET secure Authentication op het netwerk van de Kiltunnel
geïnstalleerd.

1.3.2

E-facturen
Bepaald is dat per 1 januari 2017 alle leveranciers aan de Rijksoverheid bij nieuwe
inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen. Gemeenten moeten uiterlijk
per november 2018 gereed zijn om e-facturen te ontvangen en versturen.
Om e-facturering bij de Kiltunnel mogelijk te maken is in 2017 voor het boekhoudprogramma een
extra applicatie aangeschaft die samen met de leverancier van de kantoorautomatisering is
geïmplementeerd en operationeel gemaakt. Vanaf dat moment worden de facturen in het
boekhoudprogramma opgemaakt en verwerkt.
Vanaf 2018 kunnen facturen vanuit dit programma per e-mail verstuurd worden en, op verzoek,
in UBL2 format.

1.3.3

Factuurgegevens grootverbruikers
De Kiltunnel heeft bijna 200 grootverbruikers. Dit zijn debiteuren die meerdere telecards in
gebruik hebben.
Het gebruik van die telecards wordt door de tolcentrale bijgehouden waarna maandelijks vanuit
de tolcentrale een factuur wordt verzonden naar de betreffende debiteur. Gegevens omtrent
deze facturen werden handmatig in het boekhoudprogramma ingevoerd.

2 Universal Business Language
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Na aanpassingen en implementatie van nieuwe software in zowel de tolcentrale als in het
boekhoudprogramma kunnen deze gegevens nu in een keer worden geïmporteerd. Dit werkt niet
alleen gemakkelijker, ook de kans op fouten is nagenoeg uitgesloten.
Tevens kunnen deze facturen, op verzoek, in UBL worden aangeleverd.
1.3.4

Kassa’s
In 2017 is onderzoek gestart naar het vervangen van de kassa’s van de tolbeambten. De
bestaande kassa’s dateren uit 2009 en zijn inmiddels technisch afgeschreven en zijn daarom
gevoelig voor uitval.
Omdat het toegepaste type niet meer wordt geproduceerd is het ook niet mogelijk om deze op
een eenvoudige wijze om te wisselen voor nieuwe.
Het een en ander betekent dat er aanpassingen moeten plaatsvinden aan zowel de hardware als
de software. Voorts moet de opbouw van display/touchscreen weer opnieuw worden
samengesteld. In 2018 zullen de kassa’s worden vervangen.

1.3.5

Telecards
Maandelijks worden er ca. 300 telecards uitgegeven. Omdat het geautomatiseerde proces van
tolheffing is gebaseerd op de telecard, is dit een mooie trend. Minder mooi was het bericht dat
de producent met de productie van de telecard ging stoppen. In 2016 is een producent gevonden
die een overeenkomstige kaart kan produceren en die zonder problemen in de bestaande
software architectuur kan worden geïmplementeerd. Bij deze leverancier is vervolgens een
gering aantal kaarten aangekocht die in 2017, bij wijze van test, zijn uitgegeven. Gebleken is dat
deze kaarten geen storingen vertonen of anderszins, waardoor er kan worden overgaan tot
aankoop van een nieuwe voorraad telecards.
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1.4

Veiligheid, gezondheid en welzijn

1.4.1

Vorming en opleiding
Workshop Fit en focus in ploegendienst
In deze workshop is de tolbeambten kennis bijgebracht over slapen en voeding in relatie tot
onregelmatig werken. En hoe zij fit aan de slag kunnen door hier invloed op uit te oefenen.
De Kiltunnel verwacht hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de bewustwording
van de eigen gezondheid.
BHV
In 2017 hebben 13 medewerkers de herhalingscursus BHV gevolgd. De 2 nieuw aangestelde
medewerkers hebben de Basiscursus gevolgd.

1.4.2

Schuiframen
Mede door de toegenomen verkeersdruk worden steeds vaker meerdere tolstraten bemenst. Dat
wil zeggen dat er met name in de spits in de betreffende rijrichting twee tolstraten open zijn voor
contante betaling.
Deze cabines waren nog voorzien van oude traditionele schuiframen die met armbeweging en
armkracht geopend en gesloten dienden te worden. Echter, dergelijke veelvuldige bewegingen
kunnen letsel aan de linker arm veroorzaken. Om dit uit te sluiten zijn ook deze cabines, evenals
de werkplekken van de tolstraten 1 noord en 1 zuid, voorzien van elektrisch bediende
schuiframen.

1.4.3

Uitrusting bedrijfsauto’s
In 2017 zijn de bedrijfsauto’s uitgerust met een uitgebreid pakket aan persoonlijke
beschermingsmiddelen. Tevens zijn de auto’s voorzien van een set veiligheidslichten die
bijvoorbeeld bij incidenten op het wegdek geplaatst kunnen worden.

1.4.4

EHBO materiaal
Naast de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de bedrijfsauto’s voorzien van een EHBO-tas.
Daarnaast is ook op het tolkantoor een AED geplaatst. Al het EHBO materiaal wordt jaarlijks door
de leverancier gecontroleerd en zo nodig aangevuld.

1.4.5

Keuring arbeidsmiddelen
Na daarvoor te zijn opgeleid is de medewerker technische dienst sinds 2016 bevoegd om
elektrische en niet elektrische arbeidsmiddelen te keuren. Deze medewerker neemt dan ook de
jaarlijkse keuring van arbeidsmiddelen voor zijn rekening.
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1.4.6

Hoofdpompkelders
De hoofdpompkelders zijn gepositioneerd onder de toeritten naar de tunnel. In deze kelders
wordt onder meer regenwater verzameld, waarna dit water wordt verpompt/geloosd naar de
Dordtse Kil. Via een ladder is de ondergrondse kelder te bereiken.
Gebleken is dat deze ladders in slechte staat verkeerden, waardoor niet meer veilig gewerkt kon
worden. Inmiddels zijn deze ladders vervangen door nieuwe.
Daarnaast zijn er verbeteringen uitgevoerd aan de gemalen. Deze gemalen bevinden zich buiten
de tunnel in de zogenaamd groene omgeving.
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1.5

Onderhoud tunnel c.a.

1.5.1

Vast onderhoud
Jaarlijks worden overeenkomsten gesloten voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
aan de tunnel en het tolplein. Schoonmaakwerkzaamheden, inspecties, controles, reparaties en
eventueel kleine leveringen et cetera zijn in de onderhoudscontracten met de verschillende
marktpartijen geborgd.

Het betreft hier onderhoudscontracten waarin het onderhoud aan tunnel(veiligheid)installaties,
energievoorziening, klimaatinstallaties, tolsystemen etc. is geborgd.
Hoewel bij het uitvoeren van onderhoud rekening wordt gehouden met de geplande renovatie,
kan uit reguliere controles en inspecties blijken dat vernieuwingen of reparaties noodzakelijk zijn.
Die kunnen dus niet worden uitgesteld.
Het correctief vervangen van defecte onderdelen of het preventief vervangen van onder meer
kwetsbare onderdelen zal dus blijven bestaan. Zo zijn er in 2017 slagbomen, pompen, lampen
etc. vervangen en hebben er verbeterwerkzaamheden plaatsgevonden.
Het onderhoud aan het asfalt en de belijning wordt -met uitzondering van de tunnel en tolpleinuitgevoerd in opdracht van de provincie. Het onderhoud aan de bermen en watergangen wordt
eveneens in opdracht van de provincie uitgevoerd.
1.5.2

Bliksemafleiding en aarding
Uit de hierboven bedoelde inspecties is gebleken dat de bliksemafleiding en aarding van het
tolkantoor niet meer aan de vereiste normen voldeed. In het voorjaar van 2017 is het
kantoorgebouw daarom voorzien van een nieuwe bliksemafleiding en aarding.
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1.5.3

Lekkage in wegdek
De westelijke openafrit bestaat uit 15 stuks betonmoten die aan trekpalen zijn verankerd. Dit is
benodigd omdat de betonmoten beneden het grondwaterniveau zijn gepositioneerd, waardoor
er grondwaterspanning aan de onderzijde van de betonmoten optreedt .
In de voeg tussen moot 14 en 15 is door onduidelijke redenen lekkage ontstaan, waardoor er
vervolgens water op het wegdek stroomde.
Medio 2017 is een reparatieplan opgesteld om deze lekkage te dichten. In het najaar is dit plan
uitgevoerd. Hierbij zijn met hoge nauwkeurigheid boringen uitgevoerd en is via deze boringen
een gedeelte van de voeg geïnjecteerd met een polyurethaan mengsel. Tevens is nog een aantal
boringen uitgevoerd om water via rioleringen af te voeren. De lekkage is zodanig verholpen dat
water op het wegdek niet meer te verwachten is.

1.5.4

Renovatie
In 2016 zijn de voorbereidingen opgestart om in de periode 2020 – 2022 groot onderhoud uit te
voeren aan het gehele areaal. Dit betreft onder meer de tunnel, het tolplein met kantoor, het
dienstgebouw, de gemalen, de roltrapgebouwen, de wegen, bermen en de watergangen.
Voor deze onderzoeksfase is samenwerking gezocht met het Ingenieursbureau Drechtsteden,
Op 9 mei is een zogenaamde kick-off georganiseerd waarbij alle betrokkenen door de directeur
van het Wegschap op de hoogte zijn gebracht van de plannen en met elkaar kennis hebben
kunnen maken.
Inmiddels heeft een team van ingenieurs met de architect in nauwe samenwerking met
medewerkers van de Kiltunnel een schetsontwerp gemaakt van een geheel vernieuwd en
modern tolplein met bijbehorend kantoor.
Tijdens de bestuursvergadering van 8 december is een eerste presentatie gegeven omtrent de
omvang en de resultaten van de voorgenomen renovatie.

1.5.5

Onderhoud netwerk
Voor het onderhoud aan het netwerk heeft de Kiltunnel een overeenkomst met een marktpartij.
Deze partij verzorgt 4 maal per jaar onderhoud aan alle systemen binnen het netwerk. Tevens
draagt deze partij er zorg voor dat verouderde systemen tijdig worden vervangen. Op deze wijze
blijft de bedrijfsvoering optimaal. Immers, alle noodzakelijke systemen blijven operationeel.
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1.5.6

Onderhoud tolcentrale c.a.
Jaarlijks vindt onderhoud plaats aan de tolcentrale. Dit is het geautomatiseerde systeem dat alle
toltransacties verzamelt en registreert en op verschillende wijzen presenteert. Aan de hand van
de opgeslagen data omtrent passages worden automatisch de nota’s voor de grootverbruikers
samengesteld en later vanuit het systeem verstuurd. Daarnaast wordt de actuele waarde van de
telecards bijgehouden. De tolcentrale levert de input voor de financiële administratie.
Vanuit de tolcentrale kunnen alle gegevens omtrent passages en opbrengsten op velerlei wijzen
worden gepresenteerd.

1.6

Tunnelveiligheid en incidenten

1.6.1

Veiligheidsbeambte
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de Wet aanvullende regels veiligheid
wegtunnels (Warvw) is sinds 1 juli 2012 de heer J.B.M. Admiraal veiligheidsbeambte bij de
Kiltunnel.
Door de veiligheidsbeambte wordt een jaarverslag met bevindingen uitgebracht. Het jaarverslag
2017 zal medio 2018 beschikbaar zijn.

1.6.2

Ongevallen en incidenten
In 2017 hebben zich 10 incidenten voorgedaan. Hiervan hadden 3 incidenten betrekking op
langzaam verkeer en 7 op snelverkeer. In de categorie langzaam verkeer was 2 maal sprake van
een incident op een roltrap. Van alle incidenten was 7 maal sprake van een zodanig incident dat
de hulpdiensten zijn ingeschakeld. Alle incidenten zijn conform de geldende procedure
geëvalueerd in het veiligheidsoverleg dat zesmaal per jaar bijeen is geweest.
Er hebben zich geen significante voorvallen als bedoeld in artikel 10 Rarvw voorgedaan in de
tunnel welke een toelichtend verslag en evaluatie vereisen.

1.6.3

Adviezen
Door de veiligheidsbeambte is tweemaal een gevraagd advies uitgebracht aan de
tunnelbeheerder: inzake de toepassing van halogeenvrije kabels in de tunnel en het regulier
bespreken van het calamiteitenbestrijdingsplan in het veiligheidsoverleg.

1.6.4

Audits
In 2017 zijn door de veiligheidsbeambte twee systeemaudits uitgevoerd. Deze audits bestonden
uit het meelopen tijdens een uitgebreide systeemtest, waarbij de werking van alle systemen en
installaties wordt nagegaan. Er zijn geen bevindingen gedaan waarbij de veiligheid van de tunnel
direct in het geding was. De overige bevindingen hadden betrekking op storingen die al bekend
waren bij de tunnelbeheerder en waarop al corrigerende acties waren ondernomen.
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1.6.5

Opleiding, training en oefeningen
In 2017 is een oefening gehouden met de kazerne ’s-Gravendeel van de brandweer Zuid-Holland
Zuid. De oefening was qua opzet hetzelfde als in 2016 met als verschil dat nu in een keer de
voltallige bezetting aanwezig was. In aanvulling op de oefening van het vorig jaar is de
berijdbaarheid van de langzaam verkeer strook getest met de nieuwe Mobiele Commando Unit
(MCU) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Deze test is succesvol verlopen waardoor bij
een eventuele blokkade van de hoofdrijbaan, de MCU inzetbaar blijft via de Kiltunnel.
Eind 2017 zijn de oefeningen geëvalueerd. Met deze oefeningen is invulling gegeven aan het
gestelde in artikel 9 van de Warvw.
Naast de oefening met de brandweer zijn er in het voorjaar workshops gehouden voor de
tolbeambten om hen bij te scholen conform het geactualiseerde calamiteitenbestrijdingsplan en
de daarin gehanteerde uniforme procedures. In termen van calamiteiten en het handelen hierbij
sluit de Kiltunnel zoveel als mogelijk aan op de overige wegtunnels binnen de regio.

1.6.6

Wetgeving
De Tunnel Dordtse Kil beschikt over een openstellingsvergunning en een veiligheidsbeheerplan
zoals dit in de Warvw wordt voorgeschreven.
De Kiltunnel voldeed ook in 2017 aan de bepalingen op grond van de vigerende wet- en
regelgeving op het gebied van veiligheid van wegtunnels in Nederland.

1.6.7

Gladheid
Ondanks alle strooiacties bleek het op 9 januari toch glad op de fietspaden. Hierdoor is een
enkele fietser en bromfietser ten val gekomen, maar tot ernstige incidenten heeft dit niet geleid.
Nadat de gladheid was opgemerkt heeft de provincie opnieuw strooiacties ingezet om de
gladheid tegen te gaan.
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Op zondag 10 december werd veel sneeuwval aangekondigd. In korte tijd lag er een dik pak
sneeuw. Tot grote problemen bij de Kiltunnel kwam het overigens niet. Sneeuwploegen in
opdracht van de Provincie zorgden er voor dat de weg zo goed als mogelijk sneeuwvrij bleef. Op
maandag 11 december was het opnieuw raak. Van ’s morgens 11.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur
bleef het aan één stuk door sneeuwen. Gelukkig hadden veel weggebruikers de waarschuwingen
van de ANWB om niet de weg op te gaan ter harte genomen, waardoor het verkeersaanbod
minder was dan normaal. Hierdoor konden alle weggebruikers zonder verdere vertraging het
tolplein passeren.
Ook werd er met sterk gematigde snelheid gereden en werden er voortdurend sneeuwploegen
ingezet. Pas in de loop van de nacht werd de situatie weer normaal.
1.6.8

Calamiteitenbestrijdingsplan Kiltunnel (Cbp)
In het tweede kwartaal van 2017 is het vernieuwde Cbp gereed gekomen. Dit Cbp sluit volledig
aan op vigerende wet- en regelgeving en is samengesteld volgens de leidraden die bij RWS wordt
gehanteerd. Voorts is het Cbp afgestemd op de plannen die bij de veiligheidsregio worden
gehanteerd. De in dit Cbp gebruikte afkortingen, terminologie, functies, functiebenamingen en
rollen sluiten dan ook zoveel mogelijk aan op die bij RWS worden gehanteerd. Dit maakt het
communiceren met de hulpverleningsdiensten en de rolverdeling tussen de
hulpverleningsdiensten en functionarissen van de Kiltunnel gemakkelijker. Op dit punt is er
namelijk geen onderscheid tussen de wegtunnels die binnen de grenzen van de veiligheidsregio
vallen.
Van de tolbeambten, die in geval van incidenten handelend moeten optreden, wordt verwacht
dat zij handelen zoals in het Cbp is vastgelegd. Omdat dit Cbp vernieuwd is t.o.v. het
oorspronkelijke bestrijdingsplan heeft de veiligheidsbeambte, nadat het Cbp is gereedgekomen
en vastgesteld, in een tweetal workshops van elk een dagdeel een toelichting gegeven aan alle
medewerkers.
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1.6.9

Ongeval met tractor
Op 4 oktober heeft er in de verkeersbuis richting Dordrecht om na de ochtendspits een eenzijdig
ongeval plaatsgevonden. De bestuurder van een tractor met aanhanger raakte de macht over zijn
combinatie kwijt, waardoor deze schaarde, de aanhanger vervolgens kantelde en de lading op
het wegdek terecht kwam. De tractor ging eenmaal over de kop en kwam op de geleiderail tot
stilstand.
Bij dit incident raakten geen andere voertuigen betrokken.
Dit ongeval leidde tot een langdurige afsluiting van de tunnelbuis met de daarbij behorende
verkeershinder in de Hoekse Waard. Om dit zo veel als mogelijk tegen te gaan zijn er op diverse
plaatsen langs de N217 tekstwagens geplaatst en heeft Rijkwaterstaat op het omliggende
hoofdwegennet een aantal dripteksten met omleidingsroutes geplaatst.

1.7

Verkeer

1.7.1

Volume
De positieve ontwikkeling in verkeersaanbod dat in 2014 is ingezet heeft zich in 2017 voortgezet.
In 2017 zijn er 4.200.000 betalende klanten geregistreerd. Dit betekent dat ten opzichte van 2016
het verkeer met 80.000 motorvoertuigen (+2%) is gegroeid. De motorvoertuigen die tijdens de
openstellingen gebruikmaken van de tunnel zijn niet geregistreerd en geteld. Dit betekent dat
het werkelijke aantal motorvoertuigen hoger ligt dan de hier genoemde 4.200.000.
Niet alleen op werkdagen maar ook op zaterdagen en zon- en feestdagen was het in 2017
drukker dan voorgaande jaren.
Ten opzichte van 2016 is het vrachtverkeer (hoger dan > 2,30 mtr.) met 4,5% (+ 17.000 mvt)
toegenomen. Het aanbod personenauto’s is met 1,6% (+ 60.000 mvt.) hoger dan 2016.
Anders dan landelijke ontwikkelingen lijken er geen lokale ontwikkelingen te zijn die ten
grondslag liggen aan deze verkeersontwikkeling.
Gemiddelde verkeersdruk
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1.7.2

Ochtend- en middagspits
Tijdens de dagelijkse bezetting op het tolplein is in elke rijrichting één straat bemenst voor
klanten die contant of met bankpas willen betalen. De overige straten zijn bedoeld voor klanten
die gebruik maken van een telecard.
Dagelijks zijn er enkele klanten die per abuis niet de juiste straat kiezen. Dit zijn klanten die
contant willen betalen maar kiezen voor een telecardstraat. Het gevolg hiervan is dat de
doorstroming op het tolplein stagneert. Wanneer dit tijdens de ochtend- of middagspits
plaatsvindt ontstaan er lange en onnodige wachtrijen.
In het voorjaar van 2017 is gestart met een proef met extra bemensing. D.w.z. dat tijdens de
spitsmomenten een 2e tolstraat geopend is voor klanten die contant willen afrekenen.
Zogenaamde foutrijders kunnen nu direct geholpen worden en wachtrijen a.g.v. deze foutrijders
komen daardoor niet meer voor. Deze extra bezetting vindt plaats ’s morgens richting Dordrecht
en ’s middag richting Binnenmaas.
Gezien de ontwikkeling in verkeersaanbod wordt thans bezien of extra bemensing in beide
rijrichtingen noodzakelijk wordt.

1.7.3

Verkeerstellingen
Zowel op de noordelijke als de zuidelijke langzaam verkeer strook zijn telpunten aangebracht om
het aantal passages te registreren. Voorts wordt geregistreerd met welke snelheid er wordt
gereden, met wat voor voertuig er is gepasseerd en de rijrichting waarin gereden wordt.
Gegevens over aantallen zijn in het kader van de geplande renovatie belangrijk. Het is immers
goed om te weten met hoeveel fietsers tijdens de faseringen rekening gehouden moet worden.
Daarnaast is het waardevolle informatie voor de politie. Die kan opvragen of er bijvoorbeeld
motorfietsen gebruik maken van de langzaam verkeer strook en vervolgens aan de hand van deze
informatie haar handhavingsactiviteiten daarop afstemmen.
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1.7.4

Openstellingen en beschikbaarheid
Als gevolg van werkzaamheden in of nabij de Heinenoordtunnel, rijksweg A29, de Haringvlietbrug
of als gevolg van ongevallen op het hoofdwegennet is de tunnel richting Hoekse Waard 21 keer
gratis geweest. Richting Dordrecht was dat 31 keer het geval.
In totaal is de tunnel richting Hoekse Waard ruim 270 uur gratis geweest, in de richting Dordrecht
was dat bijna 300 uur.
In alle gevallen is de Kiltunnel door Rijkswaterstaat schadeloos gesteld.
Met betrekking tot de beschikbaarheid van de tunnel wordt opgemerkt dat de tunnel -m.u.v. 4
oktober- alle dagen van het jaar beschikbaar is geweest voor het wegverkeer. Op 4 oktober is als
gevolg van een eenzijdig ongeval de verkeersbuis richting Dordrecht voor alle verkeer van 10.20
uur tot 17. 30 uur afgesloten geweest.

1.8

Overig

1.8.1

Ontsluitingsweg over de tunnel
Over de tunnel is een ontsluitingsweg gesitueerd ten gunste van de bedrijventerreinen
Dordtse Kil III en Dordtse Kil IV. Bij het ontwerpen van deze ontsluitingsweg is terdege rekening
gehouden met de Kiltunnel. Immers, gewichtstoename of -afname boven de tunnel heeft direct
invloed op het verticaal evenwicht van de tunnelmoten.
In 2017 is het ontwerp van deze weg inclusief fietspad gereedgekomen, waarna het
Ingenieursbureau Dordrecht dit werk heeft aanbesteed.
In september is het werk daadwerkelijk aangevangen, waarna de weg inclusief fietspad in
november voor het verkeer is opengesteld.
In het betreffende dijkvak zijn een achttal leidingen aanwezig die regen- en lekwater vanuit de
tunnel lozen op de Dordtse Kil. Omdat het dijkprofiel n.a.v. de reconstructie is gewijzigd en
omdat de bestaande leidingen einde levensduur waren, zijn tegelijkertijd met dit werk ook de
leidingen
vervangen.

Concept jaarstukken 2017 versiedatum 22-2
Pagina 18 van 54

1.8.2

Aansluiting N3/A16
De geplande nieuwe aansluiting N3/A16 wordt voor een deel op grondgebied van de Kiltunnel
gerealiseerd. Hiervoor is de Kiltunnel al in 2015 benaderd door Rijkswaterstaat voor het
aankopen van de benodigde percelen. In 2016 is hierover met Rijkswaterstaat overeenstemming
bereikt. In totaal is ca. 3 hectaren eigendom (asfalt, bermen en watergangen) aan Rijkswaterstaat
verkocht.

1.8.3

Onderzoek zinkvoegen
Het afgezonken deel van de tunnel bestaat uit 3 zinkelementen die met een speciale constructie
en met gebruikmaking van rubberprofielen waterdicht met elkaar verbonden zijn.
Het toegepaste rubber omegaprofiel wordt met stalen klemstrippen en ankerbouten gefixeerd.
Onduidelijk is wat de staat is van deze stalen klemstrippen en ankerbouten. In COB3-verband
vindt daarom onderzoek plaats in verschillende afgezonken tunnels. Het doel hiervan is om
waarde te hechten aan de huidige conditie en te onderzoeken of en hoe eventueel herstel
mogelijk is.
In de Kiltunnel is daarom de deuvelcontructie doorboord om, zij het beperkt, toegang te krijgen
tot de klemstrippen.
Via deze boring is het mogelijk gemaakt om een eerste onderzoek te doen naar de huidige staat
van de klemstrippen alsmede de ankerbouten. Tevens zijn met een camera onder het wegdek en
ballastbeton opnames gemaakt van de horizontale klemstrippen en boutverbindingen.
Een eerste indruk is dat het geheel er anders uitziet dan dat men tijdens de bouw in 1977 had
bedacht, maar dat het vooralsnog niet verontrustend lijkt. Verder onderzoek, in COB-verband,
moet hier uiteindelijk meer duidelijkheid in brengen.

3

Centrum ondergronds bouwen
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1.8.4

Trekpalen
De betonnen open toeritten van de tunnel zijn verankerd aan trekpalen. Dit is een
overeenkomstige constructie als die bij de Vlaketunnel. In 2011 braken bij de Vlaketunnel de
ankerstaven in de trekpalen, waardoor de betonmoten van de toerit op kwamen drijven. Als
gevolg hiervan moest de tunnel enige tijd voor alle verkeer gesloten om herstelwerkzaamheden
uit te voeren.
Deze calamiteit bij de Vlaketunnel was voor Rijkswaterstaat aanleiding voor een verkennend, niet
destructief, onderzoek naar de toestand van trekpalen bij tunnels. Uit dit onderzoek bleek dat
zowel de Heinenoordtunnel als ook de Kiltunnel gelegen is in gunstigere
omgevingsomstandigheden dan die bij de Vlaketunnel gelden, waardoor aantasting van de
constructieve veiligheid van de trekpalen niet te verwachten is.
Verontrusting zou dus niet op zijn plaats zijn. Echter, nu Rijkswaterstaat voornemens is de
Heinenoordtunnel te gaan renoveren wordt er destructief onderzoek uitgevoerd naar een aantal
trekpalen van de open toeritten. Omdat de Kiltunnel op een overeenkomstige wijze is gebouwd,
met de zelfde technieken etc., wordt dit onderzoek bij de Heinenoordtunnel op de voet gevolgd.
Hierover vindt uiteraard overleg plaats met Rijkswaterstaat.
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2.

Jaarverslag

2.1.

Programmaverantwoording
Het programma van het Wegschap is het beheren en exploiteren van de tunnel en de daarop
aansluitende wegen en deze tunnel tegen betaling van tolgeld beschikbaar stellen voor
gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Voetgangers, (brom)fietsers en brommobielen maken
gratis gebruik van de langzaam verkeer strook. Het berekenen van tolgelden dient te geschieden
tegen zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt zoals
is vastgelegd in de ‘Gemeenschappelijke Regeling voor het Wegschap Tunnel Dordtse Kil’.
Daarbij zet het Wegschap zich in voor het in stand houden van een veilige tunnel met
aansluitende wegen. Het streven is de toltarieven constant en zo laag mogelijk te houden en de
bijdrage van de garanten niet te verhogen.
Functieverlies van de installaties moet voorkomen worden. Functieverlies kan immers leiden tot
onveilige situaties voor het wegverkeer of voor de medewerkers. Functieverlies kan ook
optreden in installaties op het tolplein. In dat geval zou het voor kunnen komen dat er tijdelijk
geen tolgeld geïncasseerd kan worden.
In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op drie vragen: wat is bereikt, wat is ervoor gedaan
en wat heeft het gekost?

2.1.1.

Wat is bereikt?
De Kiltunnel is de meest voor de hand liggende ontsluiting voor voornamelijk het oostelijk deel
van de Hoekse Waard en tevens de enige oost-west verbinding van en naar de Hoekse Waard.
Sluiten van de tunnel heeft direct invloed op het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Hoge
beschikbaarheid van de tunnel, waarbij de veiligheid is gewaarborgd, is daarom van groot belang.
Daarnaast heeft het beschikbaarheidspercentage direct invloed op de tolopbrengsten.
Uitval van (veiligheids-)installaties en deformatie van civiele constructies kan, binnen het
wettelijk kader, leiden tot het sluiten van de tunnel voor het wegverkeer. Uitval en deformaties
hebben in 2017 niet plaats gevonden. Dat wil zeggen, niet in zodanige mate dat de tunnel voor
korte of lange tijd gesloten moest worden. Voorts voldoen de (veiligheids-)installaties ten
aanzien van kwaliteit en functionaliteit aan het wettelijk kader.
Tijdig en juist handelen van tolbeambten bij (dreigende) incidenten draagt er toe bij dat de
omvang van deze incidenten -waarbij verkeersdeelnemers zijn betrokken- zo beperkt als mogelijk
blijven.
Echter op woensdag 4 oktober raakte een tractor met aanhanger geschaard in de zuidelijke
tunnelbuis. Door tijdig en juist ingrijpen van de tolbeambten alsmede het
tunnelmanagementsysteem raakte het achteroprijdend verkeer niet in een gevaarlijke situatie.
Mede door de complexe bergingswerkzaamheden is de zuidelijke tunnelbuis van 10.23 tot 17.30
uur gesloten geweest voor alle verkeer.
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Als gevolg van incidenten of onderhoudswerkzaamheden in of nabij de Heinenoordtunnel of de
Haringvlietbrug is de tunnel 570 uur (verdeeld over twee rijrichtingen) gratis geweest.
Voor het berekenen van tolgelden wordt gebruik gemaakt van op maat gemaakte tolinstallaties
waarvan de basis is gelegd in de jaren negentig. Inmiddels wordt nagedacht over de 5e generatie
van dit systeem. Het systeem registreert en digitaliseert alle passages en genereert vervolgens
alle benodigde overzichten, afrekenstaten, diverse journaals enzovoorts. Uitval van dit systeem
heeft uiteraard direct gevolgen voor de juistheid en volledigheid van de gegevens. In 2017
hebben er geen verstoringen opgetreden waardoor er data verloren is gegaan. Het tolsysteem
geeft dan ook over het verantwoordingsjaar een volledig en getrouw beeld van passages en de
daarbij behorende tolopbrengsten.
Alle inspanningen worden gefinancierd uit tolopbrengsten en uit de bijdrage van de garanten.
Ondanks dat alle inkopen meer geld kosten, is de noodzaak niet aanwezig geweest om een
beroep te doen op de garanten voor een hogere bijdrage. Evenmin zijn de toltarieven
geïndexeerd.

2.1.2.

Wat is er voor gedaan?
Adequaat onderhoud en vervangingsonderhoud is de basis voor het voorkomen van (structureel)
functieverlies aan (tunnel)technische en verkeerstechnische installaties. Aan deze installaties is
onderhoud gepleegd en delen van installaties zijn vernieuwd. Voorts is er onderhoud gepleegd
aan de civiele constructies. Eveneens bestaat er een strak onderhoudsregime voor de
tolsystemen en is daarboven vervangingsonderhoud uitgevoerd.
Tunnel
Voor een veilig gebruik van de tunnel zijn noodzakelijkerwijs jaarlijks terugkerende
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan onder meer technische installaties. Eveneens zijn
storingen en defecten verholpen en zijn er civieltechnische reparatiewerkzaamheden uitgevoerd
aan onder meer het wegdek. Voorts is in samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB
(Centrum Ondergronds Bouwen) een aantal vervolgonderzoeken uitgevoerd naar de toestand
van de waterkerende rubberprofielen in de wanden van de tunnel.
Tolplein en ICT omgeving
Om het juist verwerken en registreren van passages te borgen is ook aan de tolsystemen
onderhoud uitgevoerd.
Mede omdat zorgvuldig omgegaan dient te worden met de data die in de tolcentrale worden
beheerd alsmede met de functionaliteit van deze centrale, zijn er onder meer
onderhoudswerkzaamheden en controles uitgevoerd aan het tolsysteem.
De tolcentrale functioneert binnen een ICT-omgeving waar ook de kantoorautomatisering is
ondergebracht. Medio 2017 is deze ICT-omgeving verder beveiligd tegen cyberaanvallen en is de
back-up functie uitgebreid.
Kantoor en overige gebouwen
Binnen de kantooromgeving zijn er onderhouds- en zo nodig herstelwerkzaamheden uitgevoerd
aan de luchtbehandelingsinstallaties alsmede aan de verwarmingsinstallaties. Voorts is er binnen
de kantooromgeving onderhoud uitgevoerd aan de ICT-omgeving.
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Bezetting tolplein
Het is zaak een optimale bemensing van het tolplein te plannen. Enerzijds voor het verplicht
bewaken van de verkeersstroom in de tunnel en anderzijds voor het incasseren van tolgelden.
Uitgangspunt hierbij is dat er in elke rijrichting één tolbeambte dienst heeft. Daarnaast is er in de
periode van ochtendspits tot avondspits een derde tolbeambte aanwezig. Deze is noodzakelijk
om zo nodig een extra tolstraat te openen, alsmede om de hand- en spandiensten te verlenen en
verkeersmaatregelen te treffen tijdens werk in uitvoering.
In 2017 is een proef gestart om tijdens de spits in de betreffende rijrichting een tweede tolstraat
te bemensen. Foutrijders kunnen nu eerder worden geholpen waardoor wachtrijen zoveel als
mogelijk worden voorkomen.

2.1.3.

Wat heeft het gekost ?
Het Wegschap heeft slechts één programma, namelijk het beheren en exploiteren van de
toltunnel gelegen in het onderliggend wegennet met de aansluitende wegen.
De totale kosten voor dit programma in het verantwoordingsjaar bedragen € 6.831.000,Aan onderhoud is € 320.000,- besteed en € 253.000,- aan bedrijfsvoering.
Bij de exploitatie van de tunnel worden ook leningen aangetrokken waardoor er kapitaallasten
ontstaan. Het totaal aan kapitaallasten (rentekosten en afschrijvingen) in 2017 is € 4.905.000,-.
De financiële middelen die voor de exploitatie nodig zijn, worden geput uit de tolopbrengsten en
uit de bijdrage van de garanten. De totale inkomsten van passanten vermeerderd met de
bijdrage van de garanten en overige opbrengsten waren in 2017 € 8.899.000,-.
Totaal aan baten en lasten
Begroting

Rekening

Baten

€

-8.154

€

-8.899

Lasten

€

6.914

€

6.842

Resultaat

€

1.240

€

2.057

Bedragen x € 1.000)
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2.1.4.

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

2.1.4.1.

Lokale heffingen
Deze paragraaf is bij het Wegschap niet van toepassing

2.1.4.2.

Algemene uitkeringen
Het Wegschap ontvangt geen algemene uitkering van overheden anders dan de bij
bestuursvergadering vastgestelde jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 750.000.-

2.1.4.3.

Dividend
Door het Wegschap wordt geen dividend uitgekeerd of ontvangen.

2.1.4.4.

Saldo van de financieringsfunctie
Er is geen sprake van een saldo van de financieringsfunctie. De toegerekende rente is gelijk aan
de werkelijk betaal de rente.

2.1.4.5.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het Wegschap heeft in 2017 incidenteel voor € 111.000 aan percelen grond met
lichtmastreclame aan het Rijk verkocht.

2.2.

Paragrafen

2.2.1.

Kengetallen, weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.2.1.1.

Kengetallen
De navolgende kengetallen worden onderkend:
 netto schuldquote;
 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 solvabiliteitsratio;
 structurele exploitatieruimte.
De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij het Wegschap niet van toepassing.
Het Wegschap heeft geen gronden aangekocht voor (toekomstige) projecten en heeft geen
inkomsten uit belastingen.
De financiële kengetallen zijn in de tabel op de volgende bladzijde weergegeven. Voor deze tabel
is het model van de Provincie Zuid-Holland gehanteerd.

Concept jaarstukken 2017 versiedatum 22-2
Pagina 24 van 54

Financiële kengetallen
Rekening
2016

Kengetal

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

Begroting
2017

Rekening
2017

327%
327%
-7,39%
3,24%

310%
310%
-5,63%
-7,34%

250%
250%
-0,57%
2,66%

29.236
13
1.341
30.590

26.003
0
1.472
27.475

23.771
25
1.330
25.125

Activa
Financiële vaste activa
Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr
Totaal van alle liquide middelen
Totaal van de overlopende activa
Totaal voor Netto schuldquote

2.179
201
107
2.487

635
100
1.472
2.207

2.444
247
175
2.866

Totaal voor Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves

2.487
8.591

2.207
8.154

2.866
8.899

-2.206
29.858

-1.610
28.616

-150
26.366

Totaal lasten exclusief mutaties reserves
Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves
Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves

6.836
30
6.806

6.914
0
6.914

6.842
0
6.842

Totaal baten exclusief mutaties reserves
Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves
Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves

8.591
0
8.591

8.154
83
8.071

8.899
236
9.135

Totaal stortingen in reserves
Totaal incidentele stortingen in reserves
Totaal structurele stortingen in reserves

1.507
0
1.507

1.755
0
1.755

2.057
0
2.057

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8.591

8.154

8.899

Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
Passiva
Totaal van de vaste schulden (ultimo jaar)
Totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar)
Totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar)
Totaal

Solvabiliteitsratio
Totaal eigen vermogen
Totaal van de passiva

Structurele Exploitatieruimte

Totaal onttrekkingen uit reserves
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves
Totaal structurele ontrekkingen uit reserves
Totaal baten exclusief mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,-

Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
Ultimo 2017 bedraagt deze schuldquote 250%. Deze hoge quote is het gevolg van de omvang van
de leningportefeuille die de komende jaren verder afneemt. Opgemerkt wordt dat de eigen
middelen -tolopbrengsten en de bijdrage van de garanten- voldoende zijn om aan de aflossingsen renteverplichtingen te voldoen.
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Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Het Wegschap heeft geen middelen doorgeleend aan private of publiekrechtelijke organisaties.
Derhalve is de “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekkingen” gelijk aan de netto
schuldquote.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate van weerbaarheid van het Wegschap. Omdat het Wegschap
nagenoeg niet over eigen middelen beschikt (zijn zelfs negatief) is de ratio ook negatief.
Hierbij wordt wel opgemerkt dat de nagenoeg constante inkomstenstroom, jaarlijks ruim 8 mln.,
voldoende is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen alsmede om de algemene
reserve komende jaar te laten groeien naar een positief saldo.
Structurele exploitatieruimte
Bij dit kengetal worden de structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten. De baten
bij het Wegschap worden, op de bijdragen van de garanten en wat kleine neveninkomsten na,
rechtstreeks bepaald door het volume aan verkeer. Het is daarom lastig te bepalen wat
structureel is. Om toch enig inzicht te geven bij dit kengetal is bij de omvang van de structurele
baten en lasten uitgegaan van de begroting 2017.

2.2.1.2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan wat de financiële draagkracht van het Wegschap is indien
zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Het aanhouden van weerstandsvermogen is bedoeld
voor de slecht meetbare risico’s in de bedrijfsvoering.
Risico’s zouden moeten worden gedekt door de algemene reserve. Negatieve reserves zijn in
beginsel niet toegestaan. Echter, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft destijds hiervoor, onder voorwaarden, voor het Wegschap een uitzondering gemaakt. De
algemene reserve heeft naar verwachting in 2019 een positief saldo.
De eventuele toekomstige exploitatierisico’s worden gedekt uit het jaarlijkse positieve resultaat
van de baten en lasten, dat de laatste jaren telkens boven € 1,5 miljoen is geweest. In het
slechtste geval wordt er tevens aanspraak gemaakt op de algemene reserve. Hierdoor zal de
negatieve omvang van deze reserve minder snel worden weggewerkt. Verder ligt het voor de
hand dat bij een beter exploitatieresultaat dan begroot, het volledige resultaat wordt toegevoegd
aan de algemene reserve, teneinde deze, binnen de door het ministerie gestelde termijn, op een
positief saldo te brengen.
Als laatste zijn er nog mogelijkheden om een beroep te doen op de eigenaren die garant staan
voor een sluitende exploitatie en/of om de toltarieven te indexeren. Een aanpassing van de
toltarieven geschiedt bij bestuursbesluit en kan binnen het lopende jaar plaatsvinden.
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Weerstandsvermogen
2017
Beschikbare weerstandscapaciteit
Algemene reserve

€

-2.206

Exploitatieresultaat

€

2.057

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

€

-149

Benodigde weerstandscapaciteit 1

€

867

Weerstandsvermogen

-0,17

1
Zie hiervoor de tabel "Risico's en
weerstandsvermogen"

Bedragen x € 1.000,-

De navolgende risico’s kunnen worden onderkend:
 verminderde tolopbrengsten;
 levensduur en schade civiele constructies;
 functieverlies van technische installaties;
 automatisering;
 stijgende onderhoudskosten;
 hogere rentelasten;
 bezuinigingsdruk participanten;
 oud verlof.

Verminderde tolopbrengsten
Erkend wordt dat de tolopbrengsten in beginsel afhankelijk zijn van omstandigheden die niet
door het Wegschap beïnvloedbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan economische
omstandigheden waardoor door minder verkeer de tolopbrengsten achterblijven op de
prognose. Het risico op deze financiële tegenvallers is vooraf lastig in geld te kwantificeren. Het
jaar 2013 was tot nu toe het jaar waarin de inkomsten het meest achterbleven op de prognose
(5,2 %). In de tabel aan het einde van deze paragraaf is dit als maximaal risico aangenomen.
Levensduur en schade civiele constructies
Tunnels worden in Nederland normaal gesproken gebouwd voor een exploitatieperiode van 100
jaar. Echter door het uitvoeren van onderhoud en tijdige renovaties is de levensduur niet
tijdgebonden. De Kiltunnel is inmiddels 40 jaar oud en wordt nauwkeurig gemonitord.
Extra aandacht wordt hierbij besteed aan de voegovergangen en de landhoofden.
Voegovergangen zijn immers aan slijtage onderhevig en schade aan de landhoofden kan ontstaan
door invloeden van buitenaf.
Ontwikkelingen in de omgeving worden daarom nauwgezet gevolgd om de kans op schade te
voorkomen.
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Functieverlies van technische installaties
Onjuist of onvolledig onderhoud kan leiden tot uitval van installaties, waardoor eerder dan
gepland tot aankoop van nieuwe installaties moet worden overgegaan. Risico’s als deze zijn bij
het opstellen van het onderhoudsplan zodanig in beschouwing genomen dat de omvang van dit
risico nagenoeg nihil is.
Automatisering
De automatisering bestaat voornamelijk uit:
 besturing en MMI4 voor de verkeerstechnische en tunnel technische installaties (VTTI);
 besturing en MMI voor de tolcentrale;
 kantoorautomatisering met financieel pakket.
In 2017 is periodiek onderhoud uitgevoerd aan de besturing en de MMI van de
verkeerstechnische installaties. Tevens is groot onderhoud uitgevoerd aan de tolcentrale en
wordt er periodiek onderhoud uitgevoerd aan de soft- en hardware van de
kantoorautomatisering. Met deze maatregelen is het risico op ernstig disfunctioneren van deze
systemen nauwelijks aanwezig.
Stijgende onderhoudskosten
Met het tijdig en juist uitvoeren van periodiek en incidenteel onderhoud alsmede het tijdig
uitvoeren van groot onderhoud worden onderhoudskosten beheersbaar. Gepland is om v.a. 2020
groot onderhoud uit te voeren aan de technische installaties alsmede aan de civiele onderdelen.
Hogere rentelasten
In 2017 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. De laatst overeengekomen lening uit 2016 heeft
een rentetarief van 0,256%. Gezien de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt dit risico op dit
moment niet erkend.
Oud verlof
Bij het beëindigen van het dienstverband wordt een vergoeding gegeven voor verlofuren waarop
de medewerker aanspraak heeft, maar die met ingang van de ontslagdatum nog niet zijn
verleend. Er is echter geen sprake van significante “verlofstuwmeren”.
In onderstaande tabel is het totaal aan risico’s opgenomen met de daarbij behorende
weerstandscapaciteit.

4 Mens Machine Interface
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Risico's en weerstandsvermogen
Risico

Kans

Impact

Nadere omschrijving

Maximaal
risico

Beheersmaatregel

Tolopbrengsten

Gem.

50%

Groot

95%

5,2% van de raming v.d.
tolopbrengsten

Niet beïnvloedbaar. E.v.t.
aanpassing tarieven

€

396.861

€

192.321

Levensduur civiel

Laag

5%

Klein

50%

Deformatie
betonconstructies

Onderhoud, monitoring,
e.v.t. technische
maatregelen

€

2.000.000

€

50.000

Voegen

Laag

5%

Groot

95%

Deformatie leidt tot lekkage

Onderzoek naar toestand is
uitgevoerd. Geen
maatregelen noodzakelijk

€

1.000.000

€

47.500

Oostelijk landhoofd

Laag

5%

Groot

95%

Deformatie toerit en
trekpalen a.g.v.
werkzaamheden WSHD en
gem. Dordrecht

Permanente monitoring (x,
y en z) tijdens uitvoering.
Belasting neutraal
ontwerpen en realiseren.

€

2.000.000

€

95.000

Zink- en sluitvoegen

Laag

5%

Groot

95%

Deformatie klemstrippen

Gezamenlijk met RWS en
COB onderzoeken en
monitoren en eventueel
maatregelen bedenken.

€

10.000.000

€

475.000

Functieverlies T.I.

Laag

5%

Groot

75%

Kan leiden tot sluiten van
de tunnel

Adequaat onderhoud en
vervangingsonderhoud

€

100.000

€

3.750

Automatisering

Laag

5%

Groot

75%

Uitval kan leiden tot verlies
van data en functionaliteit

2014 vernieuwd. Uitvoeren
adequaat onderhoud

€

100.000

€

3.750

Onderhoudskosten

Laag

5%

Klein

5%

1% extra kostenstijging
boven de raming

Directe sturing op inkopen

€

4.970

nihil

Rentelasten

Laag

5%

Middel

2%

1% hogere rentelast v.d.
aan te trekken lening

Niet beïnvloedbaar

€

145.000

nihil

Oud verlof

Nihil

0%

Nihil

0%

Uitbetaling oud verlof bij
uitdiensttreding

Niet noodzakelijk

€

28.000

nihil

Benodigde weerstandscapaciteit

2.2.2.

Benodigde
capaciteit

€

867.321

Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen zijn goederen die gedurende meerdere jaren nut geven. Adequaat onderhoud
en beheer zijn voorwaarden om achterstallig onderhoud, deformatie en/of functieverlies te
voorkomen. Voorts kan gesteld worden dat de levensduur van kapitaalgoederen door groot en
klein onderhoud en tijdige renovaties niet tijdgebonden is. De kapitaalintensieve investeringen
leggen echter wel een aanzienlijk beslag op de financiële middelen, zowel in aanschaf als in
exploitatiekosten (rente, afschrijving, kosten van groot en klein onderhoud en beheerskosten).
Wegen, riolering, water, groen en gebouwen
Het BBV maakt onderscheid aan onderhoud aan wegen, riolering, water, groen en gebouwen.
In algemene zin kan gesteld worden dat het onderhoud aan wegen en rioleringen, m.u.v. dat
gedeelte binnen de tunnelconstructie en op het tolplein, voor rekening komt van de
wegbeheerder i.c. de provincie. Het zogenaamde groen-onderhoud i.c. het onderhoud aan
bermen en beplanting als ook aan de watergangen komt eveneens voor rekening van de
provincie. Het onderhoud aan de gebouwen c.a. is voor rekening van de Kiltunnel.

Concept jaarstukken 2017 versiedatum 22-2
Pagina 29 van 54

Groot en klein onderhoud
Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Groot onderhoud is veelal van
ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd, waarbij gedacht kan worden aan
grote civiel technische levensduurverlengende werken of renovaties. Kort-cyclisch is onderhoud
van geringere omvang, dat veelal met een zekere regelmaat terugkeert en waarvan de kosten uit
de onderhoudsvoorziening worden gedekt. Planning van groot en klein onderhoud gebeurt altijd
met aandacht voor nut en noodzaak. Daarnaast wordt gestuurd op tijd, kwaliteit en geld.
Om de staat van onderhoud op voldoende niveau te houden is het meerjaren
instandhoudingsplan door het bestuur vastgesteld. Dit plan is in 2011 tot stand gekomen na een
technische analyse omtrent de onderhoudstoestand van onder meer de installaties, wegen en
civiele constructies. Tevens heeft overleg met deskundigen ten grondslag gelegen aan dit plan.
Voor de realisatie van het onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening ingesteld. In deze
voorziening werd jaarlijks € 175.000,- gestort. Evident dat, met de renovatie in het verschiet, de
activiteiten volgens het instandhoudingsplan afnemen. Hierdoor is na overleg met de accountant
en na instemming van het bestuur is de omvang van deze dotatie verlaagd naar € 38.500,-.
Renovatie i.r.t. het meerjaren instandhoudingsplan
Met de presentatie van het meerjaren instandhoudingsplan destijds is tevens beoogd dat in de
jaren 2020 – 2022 het gehele areaal een grondige renovatie ondergaat. Immers, de civiele
constructies zijn dan inmiddels 40 jaar oud. Groot onderhoud aan en renovatie van deze
constructies is noodzakelijk om de levensduur te borgen en om in te kunnen blijven staan voor de
verkeersveiligheid. Evenzo geldt dit voor de elektrotechnische installaties.
Met de renovatie in het vooruitzicht lopen logischerwijze de bestedingen uit het meerjaren
instandhoudingsplan terug. Immers, er wordt telkens een afweging gemaakt of gepland
onderhoud moet worden uitgevoerd of dat dit onderhoud kan worden meegenomen in het
renovatieplan.
Onderhoudswerken 2017
Om de functionaliteit van de tolinstallaties te borgen is in 2016 opdracht verleend tot het
uitvoeren van groot onderhoud aan de tolcentrale. De kosten hiervoor zijn aangewend uit de
onderhoudsvoorziening. In 2017 is na oplevering van het werk de laatste betalingstermijn
verschenen.
In het verantwoordingsjaar is een tweetal pompinstallaties met niveauvlotters vernieuwd. De
financiële middelen hiervoor, € 22.000,-, zijn aangewend uit de voorziening. Daarnaast is de
laatste betalingstermijn voor de implementatie van TC4 uit de voorziening aangewend (dit
project was in 2016 opgestart). Voorts zijn de kosten voor de voorbereidingen van de geplande
renovatie, € 228.000,- aangewend uit de voorziening.
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Aanwendingen uit voorziening
Geplande aanwendingen
Omschrijving

2.2.3.

Gerealiseerd 2017
Bedrag

Bedrag

Reparatie lekkages

€

10.000

Vernieuwen L20 installatie

€

25.000

Pompinstallaties

€

13.000

€

Voorbereiding renovatie

€

150.000

€

Laatste termijn TC4

€

22.168

€

Totaal

€

220.168

€

Toelichting

Uitvoering verschoven naar 2018
Nog geen noodzaak toe
21.814 Gerealiseerd
228.218 Voorbereiding opgestart
22.168 Werkzaamheden opgeleverd
272.200

Financiering
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een instrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een
rentetypische looptijd van korter dan een jaar. De limiet is een bedrag ter grootte van een
percentage van de jaarbegroting. Dit percentage, voor gemeenschappelijke regelingen 8,2%,
wordt vastgesteld bij ministeriële regeling. Elk kwartaal wordt dit, per 1 januari vastgestelde
bedrag, getoetst aan de werkelijke omvang. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk
toegestane omvang, is er sprake van ruimte, indien de werkelijke omvang hoger is, dan is er
sprake van een overschrijding. Voor het bepalen van de kasgeldlimiet dient het kort vreemd
vermogen met een looptijd van minder dan een jaar in beschouwing te worden genomen.
Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet
Limiet

Ruimte
onder KGL

Banksaldi 2017

Begrotingstotaal

8.154

Percentage

8,20%

Kasgeldlimiet

669-

x

Ultimo 1e kwartaal
e
Ultimo 2 kwartaal

3.452

4.120

3.391

4.059

Ultimo 3e kwartaal

2.738

3.407

2.232

2.901

e

Ultimo 4 kwartaal
(Bedragen x €1.000,-)

Renterisiconorm
Bij het renterisico gaat het om de vraag in hoeverre variaties in de rente kunnen worden
opgevangen in de exploitatie. Beheersing van het renterisico is er op gericht dat
rentebewegingen de continuïteit niet in gevaar kunnen brengen.
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende
leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd. Wettelijk is vastgesteld dat 20% van het
begrotingstotaal van de vaste schuld onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering.
Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de
langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico in voldoende mate wordt beperkt. In het
verantwoordingsjaar is de norm niet overschreden.
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Renterisiconorm
Omschrijving
1a
1b
2

Renteherziening op vaste schuld o/g
Renteherziening op vaste schuld u/g
Renteherziening op vaste schuld

3a
3b

Nieuw aangetrokken vaste schuld
Nieuw uitgezette lange leningen

4
5
6

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
Betaalde aflossingen
Herfinanciering

7

Renterisico op vaste schuld

8
9
10

Stand van de vaste schuld
Vastgesteld percentage
Renterisiconorm

11a Ruimte onder de renterisiconorm
11b Overschrijding renterisiconorm

Resultaat

Begroot

€

5.494
-

€

5.444
-

€

23.453
20%
4.691

€

26.002
20%
5.200

4.691
-

€

€
€

€

5.200
-

(Bedragen x € 1.000,-)

Liquiditeit
Met inachtneming van de vakantieperioden en de weekeinden is er een vrijwel constante
verkeersstroom, waardoor de inkomsten uit tolopbrengsten redelijk voorspelbaar zijn. Daarnaast
zijn de rentebetalingen en aflossingen over meerdere jaren vooraf bekend. Deze gegevens
vergemakkelijken de liquiditeitsplanning, waardoor er tijdig zicht is of er nieuwe leningen, met in
achtneming van het financieringsstatuut, moeten worden aangetrokken.
Leningportefeuille
In 2017 zijn er twee leningen afgelost. Eén lening had een looptijd van 15 jaar en een omvang van
€ 6.800.000,- de andere lening had een looptijd van 10 jaar en een omvang van € 4.000.000,-. Er
heeft voor deze verplichtingen geen herfinanciering plaatsgevonden.
De totale omvang van de leningportefeuille ultimo 2017 bedraagt € 23.453.000,Rechtmatigheidsaspecten
In het algemeen gelden de gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap, de
mandaatregeling, het financieringsstatuut en het controle protocol. Voor de jaarrekening (en
begroting) is verder het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten van
toepassing. Voor inkopen en aanbestedingen, functiescheiding en overige interne processen zijn
procesbeschrijvingen opgesteld. Daarbij is ook de aanbestedingswet van toepassing.
In het najaar van 2017 heeft de accountant tijdens een interim-controle de werkprocessen
getoetst. Hieruit zijn geen bevindingen voortgekomen die maatregelen noodzaakten.
Voor het ontvangen, verwerken, controleren, afstorten enzovoorts van tolgelden wordt gebruik
gemaakt van de tolcentrale. Dit is een IT-omgeving met hardware en randapparatuur.
Omtrent de functionaliteit en de softwareachitectuur heeft in 2016 een audit plaats gevonden.
Aanbevelingen uit deze audit zijn, voor zover mogelijk, verwerkt.
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2.2.4.

Bedrijfsvoering
Alle bedrijfsvoeringstaken vinden plaats binnen de eigen organisatie. De omvang van de
organisatie bestaat per 01-01-2017 uit 15,8 fte waarvan 3,4 fte voor de bezetting op kantoor.
Daarboven is in 2017 3,5 fte ingehuurd. Deze inhuur was noodzakelijk voor een volledige
bezetting op het tolplein. Per 31-12-2017 is de omvang van de organisatie 15,3 fte.
Een aantal belangrijke bedrijfsprocessen kan als volgt worden benoemd:
 debiteuren- en crediteurenadministratie;
 afrekenen en verwerking van tolgelden;
 personeelszaken en salarisadministratie;
 inkoop, onderhoud en contracten;
 frauderisicobeheersing;
 treasury.
Debiteuren- en crediteurenadministratie
Deze administratie wordt verzorgd door de stafmedewerker, waarbij gebruik wordt gemaakt van
het softwarepakket Exact. Betalingen aan crediteuren worden binnen de gestelde termijn
gedaan. Juiste en tijdige betalingen door debiteuren worden nauwlettend gevolgd. Bij
overschrijdingen van betalingstermijnen wordt contact opgenomen met de betreffende debiteur
waarna in vrijwel alle gevallen spoedige betaling volgt.
Afrekenen en verwerking tolgelden
Voor het tellen en registreren van passages, het verwerken van tolgelden etc. wordt gebruikt
gemaakt van een op maat gemaakt systeem: “de tolcentrale”(TC4).
Het afrekenen van tolgeld wordt uitgevoerd door tolbeambten die volgens een rooster dienst
doen op het tolplein. De tolbeambten maken gebruik van de tolcentrale, waarin alle diensten,
opbrengsten, passages etc. worden gedigitaliseerd en gerapporteerd. Verdere verwerking van
tolgelden -verzamelen, controleren, afstorten en rapporteren- vindt plaats door de bedrijfsleider
of zijn waarnemer. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van de data en rapportages die door
de tolcentrale worden gegenereerd.
Vanuit de tolcentrale worden tevens de facturen gegenereerd voor de grootverbruikers.
Informatie met betrekking tot de facturen voor de grootverbruikers wordt ingevoerd in de
debiteurenadministratie in Exact. De gegevens over de tolopbrengsten worden maandelijks
geïmporteerd in Exact.
Betalingen, afstortingen van tolgelden etc. worden wekelijks verwerkt in Exact. Op deze wijze is
er wekelijks actuele managementinformatie beschikbaar.
Personeelszaken en salarisadministratie
De stafmedewerker draagt zorg voor het aanleveren van mutaties aan de externe
salarisverwerker ADP, alsmede voor de controle na verwerking. Na autorisatie door de directeur
worden de betalingen verricht. De betreffende medewerker verzorgt tevens de
personeelsadministratie en overige P&O activiteiten. Voorts ondersteunt en adviseert de
medewerker de leiding bij haar managementtaken.
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Inkoop, onderhoud en contracten
Inkopen zijn benodigd voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voor het onderhouden van de
eigendommen van het Wegschap. Voor het inkopen van diensten, goederen en
onderhoudscontracten zijn procedures en mandaten vastgesteld. Uitval van installaties en
storingen worden altijd geanalyseerd door de technisch medewerker. Afhankelijk van zijn
bevindingen wordt eventueel een beroep gedaan op marktpartijen.
Frauderisicobeheersing
Frauderisicobeheersing wordt als een afzonderlijke taak binnen de bedrijfsvoering beschouwd.
Voorop staat dat de bedrijfsprocessen zodanig zijn ingericht dat risico’s zijn ondervangen. Daar
waar verbeteringen mogelijk zijn zullen deze in de werk- of IT-processen worden
geïmplementeerd. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de mandaatregeling. Daarnaast zijn
bevoegdheden in het betaalsysteem en in de tolcentrale vastgelegd en zijn verbeteringen
hieromtrent in de nieuwe tolcentrale geïmplementeerd.
Overzicht beheersmaatregelen i.r.t. risico's
Beheersmaatregel

Proces

Risico

Tolgelden

Onvolledige verantwoording
opbrengsten

Rigide dagelijkse kas/opbrengsten controle per medewerker.
Tolopbrengsten moeten aansluiten op de geautomatiseerde
tolcentrale. Tekorten worden door de betreffende medewerker
verantwoord en aangevuld.

(Onderhouds)kosten,
investeringen,
betalingen

Onverantwoorde opdrachten
of betalingen. Onjuiste of
onterechte declaraties

Mandaat voor opdrachten alsook voor behandeling facturen zijn
vastgelegd in mandaatregeling.
Tweemaal per jaar crediteurenscan door directeur.
Direct toezicht op juiste uitvoering of levering.
Facturen worden door verschillende functionarissen beschouwd voor
levering, prestatie, tenaamstelling, rekeningnummer etc.
Facturen worden pas verwerkt als deze zijn geautoriseerd.
Finale bevestiging van de betaalopdracht vindt plaats door de
directeur. Overeenkomstig bevoegdheden in het betaalsysteem.
Stambestand crediteuren wordt beheerd door stafmedewerker.

Memorialen

Niet respecteren van interne
controlemaatregelen

Memorialen worden alleen door stafmedewerker aangemaakt en na
autorisatie van de penningmeester verwerkt.

Declaraties

Onjuiste of onterechte
declaraties

Overeenkomstig de mandaatregeling worden declaraties door
meerdere functionarissen beoordeeld en na goedkeuring verwerkt in
het betaalsysteem.

Personeelskosten

Deadman on the payroll

Er is direct toezicht op de bezetting. Omvang personele bezetting is
gering waardoor iedereen bekend is bij directie.

Kasverkeer

Onverantwoorde betalingen

Alle kasbetalingen worden verantwoord en door de directeur
geaccordeerd waarna deze worden verwerkt in de financiële
administratie.

Tolcentrale/windows

Dataverlies, cybercrime,
manipulatie van data etc.

IT-audit uitgevoerd. A.d.h.v. resultaten aanbevelingen opgevolgd.
Aangesloten bij ISAC-tunnels.
Online backup en disaster recovery.
Beveiligingen ingebouwd in de IT-omgeving.
Intern zijn beveiligingsprocedures vastgesteld.
5 x 8 online servermonitoring.
3 x daags online backup inlcusief disaster recovery.
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Treasury
De Wet Fido en de bijbehorende ministeriele regelingen geven het bindende kader voor de
uitoefening van deze taak. De regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden, de
uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden en het besluit leningsvoorwaarden
decentrale overheden zijn de onderliggende regeling hierbij.
In 2017 is het financieringsstatuut geactualiseerd en door het bestuur vastgesteld.

2.2.5.

Verbonden partijen
Het Wegschap heeft geen bestuurlijk en financieel belang in een privaat- of publiekrechtelijke
organisatie. Voor de garanten is het Wegschap wel een verbonden partij. Zij hebben immers een
bestuurlijk én financieel belang bij het Wegschap. Deze garanten zijn: Provincie Zuid-Holland en
de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen.

2.2.6.

Lokale heffingen
Deze paragraaf is bij het Wegschap niet van toepassing.

2.2.7.

Grondbeleid
Deze paragraaf is bij het Wegschap niet van toepassing.
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3.

Jaarrekening

3.1.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige)
schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te
worden.
Balans
1. Vaste activa
2. Vlottende activa
3. Vaste passiva
4. Vlottende passiva
Ad 1. Vaste activa
 Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen
worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair of annuïtair afgeschreven in de
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar
heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Afschrijvingstermijnen in jaren

Bedrijfswagens

5

Bedrijfsgebouwen

40

Machines, apparaten en installaties

10

Wegen

40

Hoofdverdeelinrichting

20

Overige initiële investeringen

40

Renovatie

20

Kunstwerken

60

Brandblusinstallatie

25

Tunnel en damwanden

60

Roltrappen

25

Overig MVA

5

Ad 2. Vlottende activa
 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
 Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen en zijn direct opeisbaar.
Ad 3. Vaste passiva
 Voorzieningen
De onderhoudsegalisatievoorziening stoelt op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter
zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het
jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
 Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vaste schulden hebben een
rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Ad 4. Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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3.2.

Overzicht van baten en lasten
Programma: exploitatie tunnel, tolplein, wegen, riolering, water, groen en gebouwen c.a.
Rekening
2016

Lasten

Begroting
2017

Rekening
2017

Salariskosten eigen personeel

931

912

Personeel derden

253

238

Verschil

944

-32

221

17

,
Overige personeelskosten

58

73

71

1

220

238

253

-15

Tolgeldverwerking

36

26

42

-16

Controle en advies

73

35

63

-28

470

497

343

154

Kapitaallasten

4.795

4.895

4.905

-10

Totaal lasten

6.836

6.914

6.842

72

Bedrijfsvoering

Vast onderhoud

Rekening
2016

Baten

Tolopbrengsten

Begroting
2017

Rekening
2017

Verschil

-7.463

-7.238

-7.632

394

Overige tolvergoedingen

-191

-58

-255

197

Bijdrage garanten

-775

-775

-775

0

0

0

0

0

-162

-83

-236

153

-8.591

-8.154

-8.899

745

Rentebaten
Overige opbrengsten
Totaal aan baten

Rekening
2016

Totalen

Begroting
2017

Rekening
2017

Verschil

Totaal lasten

6.836

6.914

6.842

72

Totaal baten

-8.591

-8.154

-8.899

745

Gerealiseerd resultaat

-1.755

-1.240

-2.057

816

(Bedragen x € 1.000,-)
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3.2.1.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

3.2.1.1.

Lasten
Salariskosten eigen personeel
De overschrijding van deze post is voornamelijk veroorzaakt door het in dienst nemen van twee
medewerkers. Daarnaast zijn ook salarisverhogingen debet aan deze overschrijdingen.
Personeel derden
Als gevolg van het in dienst nemen van twee medewerkers is deze post niet uitgeput.
Overige personeelskosten
Bij deze post worden de reiskosten woon- werkverkeer, kosten voor ARBO-maatregelen, training
en opleiding etc. verantwoord.
Kosten bedrijfsvoering
Automatiseringskosten alsmede de kosten voor fotografie, interviews en drukwerk voor het
samenstellen van het jubileumboek liggen voornamelijk ten grondslag aan deze overschrijding.
Tolgeldverwerking
Het aantal zogenaamde pinbetalingen is fors gestegen. In de raming was uitgegaan van 70.000
betalingen met een bankpas. In werkelijkheid hebben er 200.000 bankpasbetalingen
plaatsgevonden. Door deze ontwikkeling zijn de daaruit voortvloeiende kosten met € 12.000overschreden. Voorts zijn de kosten voor waardetransport € 3.000,- hoger dan geraamd.
Controle en advies
Deze post is overschreden als gevolg van kosten die gemaakt zijn voor het noodzakelijk herzien
van de financiële regels die op 1-1-2018 gelden. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor
aanbestedingsadviezen, advieskosten in het kader van de vpb-plicht en het wijzigen van het
calamiteitenbestrijdingsplan. Het wijzigen van het calamiteitenbestrijdingsplan is het gevolg van
veranderende regelgeving hieromtrent.
Vast onderhoud
Het verlagen van de dotatie onderhoudsvoorziening, van € 175.000,- naar € 38.500,- is debet aan
de onderschrijding van deze post.
Kapitaallasten
Gelet op de geplande renovatie worden een viertal onderdelen uit de lijst van activa versneld
afgeschreven zodat deze ultimo 2020 geen boekwaarde meer hebben.
Daarnaast worden de opwaardeerstations versneld afgeschreven omdat deze, naar aanleiding
van het verlopen van het veiligheidscertificaat en noodzakelijke verplichte software aanpassingen
alsmede de verplichte implementatie van draadloos betalen in 2019 moeten zijn vervangen.
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3.2.1.2.

Baten
Een hoger verkeersaanbod, de opbrengst uit verkoop van grond alsmede de vergoeding voor
openstellingen liggen in hoofdzaak ten grondslag aan de hogere baten dan begroot.
Tolopbrengsten
In het verantwoordingsjaar zijn er ruim 4.200.000 motorvoertuigen geteld. Dit is 4,6% (188.000
motorvoertuigen) meer dan begroot waardoor de tolopbrengsten € 400.000,- hoger uitvallen.
Ten opzichte van de begroting is het aandeel personenauto’s en motorfietsen met 149.000 stuks
(4%) gestegen en het aandeel vrachtauto’s met 37.000 (10%).
Analyse tolopbrengsten
P.auto's
V.auto's

Tolopbrengsten t.o.v. de begroting in €
Categorie:

€

1,45

€

2,00

€

3,80

€

5,00

Totaal

Totaal begroot

€

4.140

€

1.602

€

965

€

531

€

7.238

Totaal begroot

€

5.742

€

1.496

Werkelijk

€

4.301

€

1.677

€

1.045

€

608

€

7.632

Werkelijk

€

5.978

€

1.654

Verschil

€

162

€

75

€

80

€

77

€

394

Verschil

€

237

€

157

Verschil in %
Aandeel t.o.v. de
omzetgroei

4,12%

10,52%

60,30%

39,96%

Bedragen x € 1.000,-

Bedragen x € 1.000

Overige tolvergoedingen
Met name als gevolg van onderhoudswerkzaamheden in de Heinenoordtunnel en aan de
Haringvlietbrug heeft Rijkswaterstaat meer dan begroot een beroep gedaan op het openstellen
van de Kiltunnel waardoor het resultaat op deze post significant hoger is dan begroot.
Overige opbrengsten
Op deze post worden de “administratiekosten grootverbruikers” verantwoord die € 15.000 hoger
uitvallen dan begroot. Dit is het gevolg van de groei van het aantal grootverbruikers. Dit aantal is
in 2017 met 14 stuks toegenomen.
Voorts wordt hier de vrijval telecards (zowel statiegeld als waarde) verantwoord. Als gevolg van
die vrijval wordt deze post met € 20.000,- positief beïnvloed.
De opbrengst uit verkoop grond aan Rijkswaterstaat t.b.v. de aansluiting N3/A16, groot
€ 111.000,- is eveneens onder deze post verantwoord.
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Wet Normering Topinkomens
Op 1 januari 2013 is de wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het voor de
Gemeenschappelijke Regeling toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000,- (het
algemeen bezoldigingsmaximum).
In het kader van de WNT moet de bezoldiging van topfunctionarissen gepubliceerd en
verantwoord worden in de jaarrekening. Naast de in de tabellen hieronder vermelde
functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het
toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op
grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Voorts zijn er
in 2017 geen ontslaguitkeringen aan functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te
worden gerapporteerd.
bedragen x € 1

A.J. Bras

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in
2017
Deeltijdfactor in fte

vanaf 1-1-2013
1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€

113.206

€

15.703

Subtotaal

€

128.909

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

n.v.t.
€

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

128.909
n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

vanaf 1-1-2013
1,0
€

114.766

Beloningen betaalbaar op termijn

€

13.257

Totale bezoldiging 2016

€

128.023

Bestuur

Provincie Zuid-Holland
F. Vermeulen
R.A.M. van der Sande
Mw. J.N. Baljeu
R.A. Janssen
Mw. A.W. Bom-Lemstra

Voorzitter AB + DB
Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur
Plv. lid Algemeen Bestuur
Plv. lid Algemeen Bestuur

Gemeente Dordrecht
J. Mos
H. van der Linden

Algemeen en Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur

Gemeente Binnenmaas
W.W. Joosten
H.L.A. v. Noort
H. van Etten

Algemeen en Dagelijks Bestuur
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur

tot 08-02-2017
v.a. 09-06-2017

Gemeente Strijen
J.B. Waaijer
W.J.L.M. van Tilborg

Algemeen en Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur

v.a. 09-06-2017

tot 01-09-2017
v.a. 08-12-2017

Beloning

W.G.deel SVpremies

Belastbare
kostenvergoedingen

Voorzieningen
betaalbaar op
termijn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.2.2.

Overzicht van incidentele baten en lasten
Er is voor € 111.000,- aan percelen grond c.a. verkocht aan Rijkswaterstaat t.b.v. de reconstructie
knooppunt A16 / N3.

3.2.3.

Overzicht aanwendingen onvoorzien
Er hebben geen aanwendingen plaatsgevonden in het verantwoordingsjaar.

3.2.4.

Overzicht van structurele mutaties in de reserve
Er zijn geen andere structurele mutaties in de reserve dan de storting van het gerealiseerd
jaarresultaat van het voorgaande boekjaar.

3.2.5.

Rechtmatigheidsanalyse
Er heeft geen overschrijding aan lasten plaats gevonden.
Het totaal aan lasten is binnen de vastgestelde begroting gebleven. In de vergadering van het
Algemeen Bestuur op 8 december 2017 is € 60.000 aan (incidenteel) verminderde lasten
aangekondigd. In werkelijkheid zijn de lasten € 85.000,- minder dan begroot. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door het bestuur goedgekeurde lagere dotatie aan de
onderhoudsvoorziening.
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3.3.

Balans per 31 december
2017

Omschrijving

Debet

2016
Credit

Debet

Investeringen met een economisch nut

23.350

27.372

Materiële vaste activa

23.350

27.372

Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen.

208

3

238
1.998
2.444

213
1.962
2.179

24

24

Nog te ontvangen bedragen NL / overig

152

82

Overlopende activa

175

107

Banksaldi

234

190

Kassaldi

12

12

247

201

Liquide middelen
Algemene reserve

-2.206

Gerealiseerd resultaat

Credit

-3.962

2.057

1.756

-150

-2.206

Egalisatievoorzieningen

1.241

1.475

Voorziening

1.241

1.475

Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

23.453

28.947

300

600

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

23.153

28.347

Waarborgsommen

318
23.771

289
29.236

25
25

13
13

Vooruit ontvangen bedragen NL / overig

910

893

Nog te betalen bedragen

419

448

1.330

1.341

Eigen vermogen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Overige schulden
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Totaal overlopende passiva

Totaal balans

26.216

26.216

29.858

29.858

(Bedragen x € 1.000,-)
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3.3.1.

Toelichting op de balans
Materiële vaste activa met economisch nut
Het verloop van deze activa is in onderstaande tabel weergegeven.
Verloop materiële vaste activa
Tunnel

Wegen

Overig MVA

Aanschafwaarde
€
Totaal afschrijvingen tot en met 2016 €

28.158.150
17.276.519

€
€

49.261.258
33.698.144

€
€

2.541.829
1.615.064

Boekwaarde ultimo 2016

€

10.881.631

€

15.563.114

€

926.765

Investering persleidingen
Investering auto's

€

118.381

Afschrijvingen 2017

€

1.266.771

€

2.771.689

€

Boekwaarde ultimo 2017

€

9.733.241

€

12.791.424

€

Voertuigen

Totaal MVA
€
€

79.961.237
52.589.727

€

-

€

27.371.510

€

49.755

€
€

118.381
49.755

150.715

€

-

€

4.189.175

776.050

€

49.755

€

23.350.472

Schatkistbankieren
Bepaald is dat alle overtollige middelen in de schatkist dienen te worden aangehouden. Wel is er
sprake van een drempelbedrag dat buiten de schatkist gehouden mag worden. Bij de Kiltunnel is
dit drempelbedrag € 250.000.
Midddelen buiten de schatkist 2017
31-mrt
Op dagbasis buiten 's Rijksschatkist
gehouden middelen
Drempelbedrag
Ruimte onder drempelbedrag
Overschrijding van het drempelbedrag

30-jun

30-sep

31-dec

€

2.780 €

2.747 €

2.718 €

2.548

€
€
€

250.000 €
247.220 €
€

250.000 €
247.253 €
€

250.000 €
247.282 €
€

250.000
247.452
-

Algemene reserve
Onderstaand overzicht toont de stand van de algemene reserve. Er hebben in 2017 geen andere
mutaties in de reserve plaatsgevonden dan de toevoeging van het resultaat 2016.
Omvang algemene reserve ultimo 2017

Omvang reserve op 01-01-2017

€

-3.962.294

Toevoeging resultaat 2016

€

-1.755.895

Omvang reserve op 31-12-2017

€

-2.206.399
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Onderhoudsvoorziening
In totaal is in 2017 € 272.000,- uit de onderhoudsvoorziening aangewend en is € 38.500,- aan
deze voorziening toegevoegd.
Voor de implementatie van TC4, laatste termijn, is € 22.000 onttrokken.
Mutaties onderhoudsvoorziening

Stand per 01-01-2017

€

1.475

Dotatie 2017

€

39

Totaal aanwendingen

€

-272

Omvang ultimo 2017

€

1.241

Bedragen x € 1.000,-

Langlopende schulden
De mutatie in de leningportefeuille is volgens onderstaande tabel.
De rentelast in 2017 bedroeg € 715.000,Omvang leningportefeuille
Mutaties

Onderverdeling leningportefeuille

Bedragen

Verstrekkers

Omvang per 1 januari

€

28.946.986

Aflossingen

€

5.494.223

Nieuwe leningen

€

-

Omvang per 31 december

€

23.452.763

31-12-2017

Pensioenfondsen en
verzekeringsinstellingen

€

300.000

Binnenlandse banken

€

23.152.763

Totaal

€

23.452.763

Naast bovenstaande leningen is er een bedrag verantwoord van € 318.000,-. Dit zijn waarborgen
van grootverbruikers (depotbedragen) vermeerderd met statiegeld telecards. Het statiegeld van
de telecards die de afgelopen zes jaren niet meer zijn gebruikt is in zijn geheel vrijgevallen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva bestaan uit overige schulden ad € 25.000,-, deze bestaan geheel uit
crediteuren.
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Overlopende passiva
Deze post is samengesteld volgens onderstaande tabel.
Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen
Saldo telecards
Overige vooruit ontvangen bedragen

€
€

707
203

Totaal vooruit ontvangen bedragen

€

910

Nog te betalen bedragen
Nog te betalen rente over langlopende schulden
Overige nog te betalen bedragen

€
€

280
139

Totaal nog te betalen bedragen

€

419

Bedragen x € 1.000)

Telecards
De telecards die de afgelopen zes jaren niet meer zijn gebruikt, worden als verloren beschouwd.
Dat wil zeggen dat deze naar verwachting ook niet meer worden ingeleverd.
Gezien de aard staan de statiegelden gepresenteerd onder de waarborgsommen van de vaste
schulden. De samenhang van de vrijgevallen statiegelden en de kaartwaarden is in onderstaand
overzicht gepresenteerd.

Vrijval kaartwaarde

Totalen
statiegeld +
waarde

Vrijval statiegeld

Omvang waarde t.e.m. 31-12-2011

€ 127.724

Omvang statiegeld t.e.m. 31-12-2011

€ 85.881

€ 213.605

Vrijval tot en met 2016

€ 103.636

Vrijval tot en met 2016

€ 70.825

€ 174.461

Vrijval in jaarrekening 2017

€ 15.056

€ 39.143

"Vrijval" in jaarrekening 2017

€ 24.088

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Door het bestuur is een bijdrage toegezegd van € 3.000.000,- voor de realisatie van een fly-over
N3-A16. Verwacht wordt dat deze bijdrage in 2018 zal worden opgevraagd.
In 2017 is er overeenstemming bereikt met de belastingdienst dat de Kiltunnel tot en met 2020
niet VPB plichtig is. Voor het aflopen van de vaststellingsovereenkomst zal tijdig zal tijdig contact
worden opgenomen met de belastingdienst hieromtrent.
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3.4.

EMU-Saldo
EMU-Saldo

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan
c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,
artikel 17c)

2017

2018

2019

Volgens jaarrekening

Volgens begroting
2018

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2018

€

2.057

€

1.465

€

1.447

€

4.189

€

4.610

€

4.779

2

Afschrijvingen ten laste van de
exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post
voorzieningen ten laste van de
exploitatie

€

39

€

39

€

39

Investeringen in (im)materiële vaste
activa die op de balans worden
geactiveerd

€

-

€

-

€

-

Baten uit bijdragen van andere
overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn
verantwoord en niet al in mindering zijn
gebracht bij post 4

€

-

€

-

€

-

Desinvesteringen in (im)materiële
vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in
(im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voor zover niet op
exploitatie verantwoord

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

4

5

6

7

8

9

10

11
a
b

Aankoop van grond en de uitgaven aan
bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen
transacties met derden die niet op de
exploitatie staan)
Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op
exploitatie verantwoord
Lasten op balanspost Voorzieningen
voorzover deze transacties met derden
betreffen.
Lasten ivm transacties met derden, die
niet via de onder post 1 genoemde
exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten
laste van de reserves (inclusief
fondsen en dergelijke) worden gebracht
en die nog niet vallen onder één van
bovenstaande posten

Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte
boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-Saldo

Neen

Neen

Neen

€

-

€

-

€

-

€

6.284

€

6.114

€

6.265

(Bedragen x € 1.000,-)
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4.

Controleverklaring accountant
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5.

Bijlagen

5.1.

Staat van activa
Term.

Omschrijving activa

Tunnel
Elementen + damwand
Elektro-technische installatie
Tolplein
Verzekeringspremie
E.risico schade + court. enz.
Aandeel algemene kosten
Aandeel in de rente
Renovatie tunnel
Project lekkage
Brandblusinstallatie
Overige projecten
Noodstroomvoorziening
Persleidingen

60
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
40

Totalen tunnel
Wegen
grondaankopen en -onderzoek
Grondwerken en wegen
Kunstwerken
Afritten
Verplaatsen bronnen
Verzekeringspremie
Eigen risico schade + court.
Aandeel algemene kosten
Aandeel in de rente
Vervanging duiker
Aanleg busbaan
Bijdrage Project N3 / A16

40
40
60
40
40
40
40
40
40
10
10
40

Totalen wegen
Installaties
Hoogte en registratie
Vervanging airco
Brandmeldinstallatie
Opw.stations / best.systeem
Matrix borden luifel
Led verlichting
Vervanging roltrappen etc
Vervanging HVI
Vernieuwen Brandblusvoorz.
Opwaardeerstations update
Software lokale straten
Plafonds roltrappen
Project Nieuwe Logica

10
10
10
10
10
10
25
20
25
10
5
25
5

Totalen installaties
Voertuigen
Bedrijfswagen 2-VRG-18
Bedrijfswagen 42-TV-HB
Bedrijfswagen V-605-GR (2017)
Bedrijfswagen ND-802-V (2017)

5
5
5
5

Oorspr.
bedrag

Totaal aan
Boekwaarde
afschrijvingen
12-2016
t/m 2016

31- Afschrijving
in 2017

Boekwaarde
31-12-2017

11.221.186
4.074.349
486.456
272.746
616.720
369.911
2.250.517
7.830.050
90.660
196.019
449.536
300.000
118.381

4.691.022
3.479.337
370.825
202.484
457.845
274.614
1.670.735
5.511.851
78.120
106.994
353.943
78.750
-

6.530.164
595.012
115.631
70.262
158.875
95.297
579.782
2.318.199
12.540
89.025
95.593
221.250
-

87.606
175.069
35.541
18.240
41.243
24.738
150.502
669.567
4.533
22.256
22.477
15.000
-

6.442.558
419.943
80.090
52.023
117.632
70.560
429.281
1.648.632
8.007
66.769
73.116
206.250
118.381

28.276.531

17.276.519

10.881.631

1.266.771

9.733.241

1.957.225
9.520.612
8.700.000
20.349.203
803.364
330.184
40.548
1.571.881
5.857.582
107.249
23.410
0,00

1.452.694
7.790.975
2.834.561
15.103.542
596.272
245.072
30.088
1.166.678
4.347.604
107.249
23.410
-

504.531
1.729.637
5.865.439
5.245.661
207.092
85.112
10.460
405.203
1.509.978
-

130.888
636.684
67.923
1.360.838
53.724
22.081
2.712
105.118
391.721
-

373.643
1.092.953
5.797.516
3.884.823
153.368
63.031
7.748
300.085
1.118.257
-

49.261.258

33.698.144

15.563.114

2.771.689

12.791.424

249.619
18.638
58.545
717.425
24.883
135.607
659.582
102.543
175.000
175.000
203.000
10.325
11.662

249.619
15.844
48.301
717.425
24.260
89.274
134.115
26.917
35.583
88.958
172.550
1.721
10.496

2.794
10.244
623
46.333
525.467
75.625
139.417
86.042
30.450
8.604
1.166

1.864
5.855
623
13.561
26.383
5.127
34.854
28.681
30.450
2.151
1.166

931
4.390
32.772
499.083
70.498
104.563
57.361
6.453
-

2.541.829

1.615.064

926.765

150.715

776.050

21.392
12.998
24.710
25.045

21.392
12.998
-

Totalen voertuigen

24.710
25.045

34.391

-

-

49.755

Totalen
Afschrijvingen en boekwaarde tunnel
Afschrijvingen en boekwaarde wegen
Afschrijvingen en boekwaarde install.
Afschrijvingen en boekwaarde voert.

28.276.531
49.261.258
2.541.829
49.755

17.276.519
33.698.144
1.615.064
34.391

10.881.631
15.563.114
926.765
-

1.266.771
2.771.689
150.715
-

9.733.241
12.791.424
776.050
49.755

Totaal afschrijvingen/boekwaarde

80.129.374

52.624.118

27.371.510

4.189.175

23.350.472

Bedragen in €
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30-9-2013

15-8-2016

10

10

BNG Bank

22-7-2013

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

10

BNG Bank

1-6-2012

3-8-2015

10

N.V. Bank Nederlandsche Gemeente

3-10-2011

10

10

N.V. Bank Nederlandsche Gemeente

1-7-2010

15-4-2011

BNG Bank

10

N.V. Bank Nederlandsche Gemeente

1-9-2014

10

N.V. Bank Nederlandsche Gemeente

26-11-2008

1-11-2007

2-10-2006

2-9-2002

1-4-2001

Opge-nomen

BNG Bank

10

Erasmus N.V.

15

N.V. Bank Nederlandsche Gemeente

10

20

N.V. Bank Nederlandsche Gemeente

N.V. Bank Nederlandsche Gemeente

15

Looptijd

Nederlandse Waterschapsbank

Geldgever

15-8

3-8

1-9

30-9

22-7

1-6

1-10

15-4

1-8

26-11

1-11

1-2

2-9

1-4

Rente-vervaldag

2.000.000

2.500.000

2.500.000

7.000.000

3.000.000

4.000.000

3.000.000

7.000.000

5.000.000

3.000.000

4.000.000

3.500.000

8.500.000

6.800.000

Hoofd-som

0,256

1,695

1,39

2,20

1,90

2,31

2,83

3,655

2,84

4,32

4,52

4,10

4,90

5,25

Rente

300.000
500.000
700.000
300.000
400.000
300.000
700.000
250.000
250.000
200.000

2.000.000
3.500.000
1.500.000
2.400.000
2.100.000
4.900.000
2.000.000
2.250.000
2.000.000

233.333

1.400.000

600.000

507.552

3.443.649

400.000

453.338

453.338

400.000

5.494.223

Aflossing 2017

28.946.986

Restant
geldlening
31-12-2016

5.120

38.138

27.800

107.800

39.900

55.440

42.450

127.925

56.800

25.920

18.080

57.400

168.739

23.800

795.312

Rente-betaling
2017

205.120

288.138

277.800

807.800

339.900

455.440

342.450

827.925

556.800

325.920

418.080

290.733

676.291

477.138

6.289.535

Totaal rente en
aflossing 2017

3.200

22.247

18.533

80.850

23.275

23.100

31.838

37.311

33.133

23.760

15.067

4.783

112.493

5.950

435.540

1.728

14.125

8.108

23.100

14.250

26.950

8.490

72.491

17.750

1.080

-

43.847

47.956

-

279.876

Rente toe te rekenen aan 2017

1.800.000

2.000.000

1.750.000

4.200.000

1.800.000

2.000.000

1.200.000

2.800.000

1.500.000

300.000

-

1.166.667

2.936.097

-

23.452.763

Restant
geldlening
31-12-2017

5.2.
Staat van leningen
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5.3.

Vaststelling

Het Dagelijks Bestuur

Aldus behandeld in de vergadering van Dagelijks Bestuur van donderdag 29 maart 2018

De secretaris

De voorzitter

De heer Ir. M.M.K. Zuurmond

De heer F. Vermeulen

Het Algemeen Bestuur

Aldus behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van vrijdag 8 juni 2018

De secretaris

De voorzitter

De heer Ir. M.M.K. Zuurmond

De heer F. Vermeulen
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