2022

Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 18 januari 2022
Onderwerp: Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029
Kenmerk: 1745707/1745778
Bijlagen:
1.
INLEIDING
Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) geeft inzicht in de geprogrammeerde
onderhouds- en vervangingsprojecten en de projecten ter verbetering en/of uitbreiding van de
provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. In november 2021 hebben uw Staten het
iMPI 2022-2029 (voordracht 58) vastgesteld.

In verband met de voortgang van de projecten leggen wij in deze voordracht de volgende besluiten
aan uw Staten voor:
a. instemmen met de promotie van investeringsprojecten naar de realisatiefase, wat resulteert in
een kredietaanvraag;
b. de kredietaanvragen van deze investeringsprojecten en een aantal kredietverhogingen op te
nemen in de voordracht van de Eerste Begrotingswijziging (EBW) 2022, waar de besluitvorming
plaatsvindt 1.
Bij de vaststelling van de NIKG 2020-2023 hebben uw staten besloten € 7.500.000 uit bestaande
infrastructuurbudgetten, verdeeld over 3 jaar, in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen. In
deze voordracht worden twee kredieten voor duurzaamheidsmaatregelen aangevraagd, die onder
dit besluit vallen (zie krediet 4f, 4g).
Voor het project Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7, zijn duurzaamheidsmaatregelen
geïnventariseerd ter grootte van € 1.500.000 (zie krediet 4b). Voor deze duurzaamheidsmaatregel
was in eerste instantie € 200.000 gereserveerd. Deze kredietaanvraag komt daarmee grotendeels
bovenop de eerdergenoemde € 7.500.000 voor duurzaamheid.
PROMOTIE INVESTERINGSPROJECTEN
Voor de actualisering van het iMPI 2022-2029 stellen wij voor de volgende projecten te
promoveren naar de realisatiefase (= nieuwe kredietaanvraag):
• verbeter- en uitbreidingsproject N241-13 Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7
• vervangingsproject SLS-01 Vervanging – Sleutelsysteem objecten
Deze projecten zijn in de volgende paragraaf nader omschreven.
2.

1

In overeenstemming met de Financiële Verordening Provincie Noord-Holland 2019 (voordracht 90-2019) worden
kredietaanvragen opgenomen in de voordracht van de Begroting(-swijziging) en niet meer in de voordracht (van de
actualisering) van het iMPI. (De actualisering van) Het iMPI wordt in dezelfde vergadering voorafgaand aan de Begroting(swijziging) in Provinciale Staten behandeld.
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TRAJECTBENADERING N241B, GEDEELTE N242-A7, GEMEENTEN HEERHUGOWAARD,
OPMEER EN MEDEMBLIK
Het project Trajectbenadering N241b is een gecombineerd project. De verbeteringsmaatregelen
(N241-13) worden gelijktijdig met de vervangingsmaatregelen (N241b-03) gerealiseerd. Ter
verbetering van de verkeersveiligheid worden verschillende maatregelen genomen. De weg,
bermen en het fietspad worden verbreed, de kruispunten worden heringericht en ter hoogte van
de Trambaan wordt de N241 naar het noorden omgelegd. Door de verbreding van de weg is het
noodzakelijk de transportwaterleiding van het PWN te verleggen. Om tijd en geld te besparen en
overlast voor bewoners en weggebruikers te beperken, worden deze werkzaamheden
gecombineerd.
3.

De vervangingsmaatregel N241b-03 staat al langere tijd in de realisatiefase van het iMPI. Door
verschillende werkwijzen in het verleden tussen vervangingen (voorheen PMO) en verbeteringen/
uitbreidingen (voorheen PMI) is het uitvoeringskrediet voor dit deel namelijk al in een eerder
stadium beschikbaar gesteld. Voor nieuwe gecombineerde projecten zullen de uitvoeringskredieten voor zowel de vervanging als de verbetering/uitbreiding op hetzelfde moment worden
aangevraagd.
Het project is nu zo ver voorbereid dat de verbeteringsmaatregel N241-13 kan promoveren naar de
realisatiefase en het uitvoeringskrediet bij uw staten kan worden aangevraagd (zie krediet 4a)
Tevens wordt voor de vervangingsmaatregel een aanvullend krediet aangevraagd (zie krediet 4k).
Daarnaast wordt als extra optie een apart krediet aangevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen
ter grootte van € 1.500.000 (zie krediet 4b), zodat uw Staten de keuze kunnen maken dit krediet
wel of niet beschikbaar te stellen.
KREDIETBESLUITEN
In de voordracht van de Eerste Begrotingswijziging (EBW) 2022 worden voor de uitvoering van het
iMPI de volgende kredieten (exclusief btw) aangevraagd. Daarnaast worden twee kredieten
verlaagd en wijzigt de dekking van een krediet.
Bij de kredietaanvragen wordt onderscheid gemaakt tussen kredietaanvragen van projecten die
promoveren naar de realisatiefase en kredietverhogingen van projecten in de realisatiefase. Door
verschillende redenen zijn wij bij meerdere projecten geconfronteerd met extra kosten, waardoor
de bestaande kredieten moeten worden verhoogd.
In deze voordracht van het iMPI geven wij een korte financiële toelichting, een projectomschrijving,
de reden van de kredietaanvraag en de dekking van het krediet. Verder geldt dat voor
gecombineerde projecten, waarin zowel vervanging als verbetering en/of uitbreiding van de
infrastructuur plaatsvindt, de kredieten separaat worden aangevraagd vanwege de bestaande
financiële scheiding.
4.
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NIEUWE KREDIETAANVRAGEN VERBETER- EN UITBREIDINGSPROJECTEN
a. N241-13, Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7,
gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik
€ 41.500.000
Financieel: Vooralsnog komt het krediet geheel ten laste van de kapitaallasten verbeter- en
uitbreidingsinvesteringen. Met de gemeenten en het hoogheemraadschap worden nog
afspraken gemaakt over hun bijdrage, die naar verwachting € 1.500.000 à 2.000.000 bedraagt.
Wanneer deze bijdragen formeel zijn vastgesteld, worden ze in mindering gebracht op het te
kapitaliseren bedrag.
Voor dit project is reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 17.000.000. Met deze
kredietaanvraag komt het totale bedrag op € 58.500.000.
Uitvoering: 2021-2024
Omschrijving project: Gelijktijdig met het groot onderhoud (project N241b-03) op de N241,
gedeelte N242-A7, worden verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te
verbeteren. De weg, bermen en het fietspad worden verbreed. De kruispunten worden
heringericht. En ter hoogte van de Trambaan wordt de N241 naar het noorden omgelegd.
Reden kredietaanvraag: Het voornemen is het werk in maart 2022 te gunnen. In oktober 2021
zijn voorbereidende werkzaamheden (voorbelasten, sloten dempen en graven, bomenkap)
gegund om het risico op te grote zettingen te minimaliseren (ervaringen N239-N240 en N23 die
gelegen zijn in dezelfde omgeving) en de transportwaterleiding van PWN, vooruitlopend op de
wegwerkzaamheden van PNH, te kunnen omleggen.
b. N241-13, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N241b, ged. N242-A7,
gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik
€ 1.500.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 60.000.000.
Uitvoering: 2021-2024
Omschrijving project: Er zijn duurzaamheidsmaatregelen geïnventariseerd ter grootte van
€ 1.500.000. Dit is € 1.300.000 meer dan de € 200.000 die in eerste instantie was gereserveerd.
Deze kredietaanvraag komt daarmee grotendeels bovenop de eerdergenoemde € 7.500.000
voor duurzaamheid. Er is een ‘menukaart duurzaamheid’ opgesteld, waarin ambities zijn
opgenomen op het gebied van ecologie, materialen, energie, smart mobility en hoe deze
ambities aansluiten bij het project en het effect op tijd, geld en kwaliteit. Uit een eerste
beoordeling blijkt een groot aantal ambities te kunnen worden meegenomen in het ontwerp.
Een eerste berekening geeft een CO2-reductie van 17% op de jaarlijkse uitstoot van de
provincie. De volgende maatregelen worden verder uitgewerkt: hergebruik fundatie, duurzame
deklaag, oude bebording opnieuw beplakken, houten geleiderails, milieuvriendelijkere
markering, gerecycled bestratingsmateriaal, gebruik elektrisch materieel en gebruik
biobrandstoffen.
Reden kredietaanvraag: Dit duurzaamheidskrediet is als apart krediet in deze voordracht
opgenomen, zodat uw Staten de keuze kunnen maken dit krediet wel of niet beschikbaar te
stellen en aanvullende duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen in het project N241-13.
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NIEUWE KREDIETAANVRAGEN VERVANGINGSPROJECTEN
c. SLS-01, Vervanging - Sleutelsysteem objecten
€ 1.400.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen).
Uitvoering: 2023-2024
Omschrijving project: Vervanging van de bestaande sleutelsysteem voor de diverse objecten,
zoals openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bruggen. Het huidige sleutelsysteem is
sterk verouderd. Hierdoor is het toegangsbeheer ‘vervuild’, wat onveilige situaties kan
veroorzaken.
Reden kredietaanvraag: Om de toegang aan verschillende groepen personen (aannemers,
gebruikers, beheerders etc.) tot de objecten overzichtelijk, efficiënt, veilig en betrouwbaar te
kunnen beheren, is het noodzakelijk een nieuw, veilig en intelligent sleutelsysteem met
bijbehorend sleutelplan te implementeren.
d. Aanschaf hergebruikte damwanden
€ 1.340.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen
(vaarwegen). Dit krediet wordt onderverdeeld in deelkredieten per oevertraject, inclusief het
uitvoeringsjaar. Deze deelkredieten zijn vooruitlopend op de realisatiekredieten die in een later
stadium worden aangevraagd.
i. K11-a-01 - Vervanging - km 0,0 - 8,0 - Vaarwegvak 22 - Broekervaart:
’t Schouw-splitsing Gouwe/Purmer Ee
€ 204.000
Uitvoering: 2024-2025
ii. K11-b-01 - Vervanging - km 8,0 – 13,0 - Vaarwegvak 23 - Trekvaart
’t Schouw-Edam
€ 168.000
Uitvoering: 2024
iii. K18-a-02 - Vervanging - km 7,8 - 0,0 - Vaarwegvak 16 - Westfriesche Vaart:
splitsing Waardkanaal-zijsloot bij km 7,8
€ 484.000
Uitvoering: 2026-2027
iv. K18-b-02 - Vervanging - km 14,6 - 7,8 - Vaarwegvak 17 - Westfriesche Vaart:
zijsloot bij km. 7,8-Medemblik
€ 484.000
Uitvoering: 2026-2027
Omschrijving project: De aanschaf en inzet van hergebruikte damwanden bij oeververvangingsprojecten. De inzet van hergebruikte damwanden levert een forse milieuwinst op en
levert daarmee een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de provincie.
Reden kredietaanvraag: De opdrachtnemer van het oeververvangingsprogramma heeft
momenteel een ander project in uitvoering, waarbij in goede staat verkerende stalen
damwanden vrijkomen. Deze damwanden zijn toepasbaar in meerdere oeververvangingsprojecten. Naast invulling van duurzaamheidsambities wordt hier naar verwachting tevens een
besparing gerealiseerd gezien de grote stijging in staalprijzen de afgelopen periode.
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KREDIETVERHOGINGEN VERBETER- EN UITBREIDINGSPROJECTEN
e. HOV-14, Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/halte Royal
FloraHolland, gemeente Aalsmeer
€ 500.000
Financieel: Een bedrag van € 75.000 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en
uitbreidingsinvesteringen. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) levert een bijdrage van € 425.000.
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 8.356.000. Met deze kredietaanvraag
komt het krediet op € 8.856.000.
Daarnaast wordt de dekking van het totale krediet aangepast. In de vorige kredietaanvraag
(Begroting 2022) werd rekening gehouden met een bijdrage van de VRA van € 1.427.000, maar
dit is bijgesteld naar € 2.272.600. De totale bijdrage van de VRA komt hiermee op € 6.356.930.
Uitvoering: 2022-2023
Omschrijving project: De R-netlijnen 357 en 358 voldoen in de huidige situatie niet aan de
streefwaarden wat betreft snelheid en betrouwbaarheid. Door de aanleg van een HOV-halte bij
de hoofdingang van Royal FloraHolland (RFH) en het in aanleg zijnde Experience Center
Floriworld kan de route voor beide buslijnen met 6 minuten worden versneld. De huidige haltes
worden opgeheven. Over de N231 wordt een loopbrug (met liften en trappen) aangelegd, zodat
buspassagiers veilig de N231 kunnen oversteken.
Reden kredietaanvraag: In de vorige kredietaanvraag was een risicoreservering opgenomen van
€ 500.000 voor onvoorziene kabel- en leidingwerkzaamheden tijdens de uitvoering. Kort hierna
bleek deze risicoreservering al geheel nodig te zijn voor het verleggen van onbekende kabels en
leidingen op het RFH-terrein. Met deze kredietaanvraag wordt de risicoreservering voor
onvoorziene kabel- en leidingswerkzaamheden weer aangevuld.
f. N239-08, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7,
gemeenten Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik
€ 50.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 5.700.000. Met deze
kredietaanvraag komt het totale krediet op € 5.750.000.
Uitvoering: 2021-2022
Omschrijving project: Er staat groot onderhoud gepland op de N239, gedeelte N242-A7.
Gelijktijdig met het groot onderhoud worden rotondes gerealiseerd op de kruispunten N239Langereis en N239-Zuiderzeestraat, wordt een nieuwe fietsbrug aangelegd en worden kleine
verkeersveiligheidsverbeteringen uitgevoerd.
Reden kredietaanvraag: Binnen het project worden diverse duurzaamheidsmaatregelen
toegepast, zoals een fietsbrug van composiet, hergebruik van Noors hardsteen als
cultuurhistorische passende taludbekleding, Laag Energie Asfalt Beton, bloemrijke bermen en
de inzet van schoon materieel.
g. N243-06, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N243a, gemeenten
Alkmaar, Beemster, Koggenland
€ 500.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 41.320.000. Met deze
kredietaanvraag komt het totale krediet op € 41.820.000.
Uitvoering: 2021-2023
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Omschrijving project: Met de aanleg van rotondes, een uniform wegprofiel, een vergevingsgezinde berm en een fietspad van 3 meter wordt de verkeersveiligheid op de N243 verbeterd en
de doorstroming geborgd. De reconstructie is ook noodzakelijk, omdat de weg voor een deel
aan het einde van de levensduur is.
Reden kredietaanvraag: Binnen het project worden diverse duurzaamheidsmaatregelen
toegepast, zoals Laag Energie Asfalt Beton, geluidsreducerend asfalt, gerecycled asfalt,
zelfherstellend biobeton en bloemrijke bermen.
h. N522-05, Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten
Amstelveen en Ouder-Amstel
€ 2.475.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De provincie heeft een claim bij het ingenieursbureau neergelegd, die bij
overeenstemming in mindering wordt gebracht op het te kapitaliseren bedrag.
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 26.515.000. Met deze kredietaanvraag
komt het totale krediet op € 28.990.000.
Uitvoering: 2017-2023
Omschrijving project: De huidige brug wordt vervangen door twee nieuwe bruggen. Het
kruispunt aan de westzijde van de brug verdwijnt. De ontsluiting van de Amstelzijde verloopt
dan via een parallelroute langs de Oranjebaan.
Reden kredietaanvraag: Voor de uitvoering van het project waren enkele gronden niet
verworven, waardoor het project meer dan een jaar heeft stilgelegen. De aannemer leidt
hierdoor schade en heeft een claim ingediend. De benodigde gronden zijn inmiddels verworven
en de uitvoering is gestart. Er is overeenstemming tussen de provincie en de opdrachtnemer
over de hoogte van de claim (€ 3.500.000). Daarnaast is er een extra risicoreservering van
€ 400.000 en een indexatie van € 1.600.000 noodzakelijk. Totaal is een extra krediet van
€ 5.500.000 nodig, waarvan € 2.475.000 ten laste van de verbeter- en uitbreidingsinvestering en
€ 3.025.000 ten laste van de vervangingsinvestering (zie 4j).
i. N525-05, Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg,
gemeente Laren
€ 636.500
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 1.369.500. Met deze
kredietaanvraag komt het totale krediet op € 2.006.000.
Uitvoering: 2021-2023
Omschrijving project: Op het kruispunt met de Westerheide/Oude Postweg maken veel fietsers
geen gebruik van de aanwezige fietstunnel en steken de N525 gelijkvloers over. Om de
verkeersveiligheid te verbeteren wordt op het kruispunt een LARGAS (Langzaam Rijden Gaat
Sneller)-verkeersplein gerealiseerd.
Reden kredietaanvraag: De raming is herijkt en aangepast, omdat bij de eerste raming onjuiste
aannames en uitgangspunten zijn gehanteerd. Daarnaast kent het project hogere projectmanagementkosten dan voorzien, die met name worden veroorzaakt door de langere
doorlooptijd van het project.
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KREDIETVERHOGINGEN VERVANGINGSPROJECTEN
j. 25G16/17-90, Vervanging - brug Ouderkerk
€ 3.025.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen).
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 19.785.000. Met deze kredietaanvraag
komt het totale krediet op € 22.810.000.
Uitvoering: 2017-2023
Omschrijving project: Zie kredietaanvraag N522-05 (4h)
Reden kredietaanvraag: Zie kredietaanvraag N522-05 (4h)
k. N241b-03, Vervanging - Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7, gemeenten
Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik
€ 6.750.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen).
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 10.850.000. Met deze kredietaanvraag
komt het totale bedrag op € 17.600.000.
Uitvoering: 2021-2024
Omschrijving project: Zie kredietaanvraag N241-13 (4a)
Reden kredietaanvraag: Het uitvoeringskrediet voor de vervangingsinvestering is in een vroeg
stadium aangevraagd, terwijl de planfase nog onvoldoende was doorlopen.
Er zijn hogere uitvoeringskosten (o.a. grondwerk, faseringskosten, aanpassingen ontwerp,
prijsstijgingen en engineerings- en managementkosten opdrachtnemer), omissies in de
contractraming (o.a. grondbalans, overkluizing kabels en leidingen) en
projectmanagementkosten opdrachtgever.
l. LED-02, Vervanging – Ledverlichting 2e fase
€ 450.000
Financieel: Het krediet komt budgettair neutraal ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen) door een gelijke verlaging van het budget vast onderhoud
(energiebesparing).
Uitvoering: 2022
Omschrijving project: Vervanging oude armaturen voor energiezuinige armaturen met
ledverlichting. De scope van het project wordt uitgebreid met de delen van de N201 rondom de
Waterwolftunnel.
Reden kredietaanvraag: Toepassing energiezuinige ledverlichting leidt tot vermindering van
CO2-uitstoot.
KREDIETVERLAGINGEN
m. HOV-03, Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ’t Gooi (Huizen-Hilversum)
-/- € 6.490.000
Financieel: De kredietverlaging komt ten gunste van de reserve Ontwikkeling Provinciale
Infrastructuur (OPI).
Voor het project HOV in ’t Gooi is een krediet beschikbaar van € 121.825.000. Met deze
kredietverlaging komt het totale krediet op € 115.335.000. Het bedrag van € 6.490.000 wordt
omgezet in een subsidie aan de gemeente Huizen. Deze subsidie aan wordt bij de Eerste
Begrotingswijziging 2022 (EBW2022) op de Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling geplaatst.
Hierna kan de subsidie aan de gemeente Huizen worden verleend met als dekking de reserve
Uitvoering mobiliteitsbeleid door derden. Daartoe wordt bij de EBW2022 het benodigde bedrag
vanuit de reserve OPI naar deze reserve overgeheveld.
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Reden kredietverlaging: Binnen het project HOV in ’t Gooi is een bedrag van € 6.490.000
opgenomen voor HOV-gerelateerde maatregelen in de gemeente Huizen. Deze werkzaamheden
worden onderdeel van een integraal gemeentelijk project, dat door de gemeente in eigen
opdracht wordt uitgevoerd. Voor dit integrale project vraagt de gemeente Huizen een
provinciale subsidie aan van totaal € 8.690.000. De subsidieaanvraag van het resterende deel
(€ 2.200.000) is al verwerkt in de Begroting 2021. Deze subsidie wordt nu met € 6.490.000
opgehoogd tot € 8.690.000.
n. LED-01, Vervanging - Ledverlichting 1e fase
-/- € 450.000
Financieel: De kredietverlaging komt ten gunste van de reserve innovatieve projecten.
Reden kredietverlaging: Het project is gerealiseerd en het krediet is niet volledig tot besteding
gekomen.
EFFECT KREDIETBESLUITEN OP STELPOSTEN
In de begroting zijn stelposten opgenomen voor de dekking van de kapitaallasten van toekomstige
investeringen. Op basis van de kredietbesluiten wordt de stelpost in het jaar volgend op de
ingebruikname van de investeringen verlaagd, waarbij de kapitaallasten gelijktijdig worden
verhoogd (communicerende vaten).
In deze paragraaf laten wij het effect zien van de kredietaanvragen op deze stelposten.

5.

Verbeter- en uitbreidingsinvesteringen
De kredietbesluiten van de verbeter- en uitbreidingsinvesteringen zijn in onderstaande tabel
samengevat.
projectnummer
HOV-14
N239-08
N241-13
N241-13
N243-06
N522-05
N525-05

kredietbesluiten verbeter- en uitbreidingsprojecten
EBW 2022
Hoogwaardig OV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland
Trajectbenadering N239b, ged. N242-A7
Trajectbenadering N241b, ged. N242-A7
Trajectbenadering N241b, ged. N242-A7 (duurzaamheid)
Trajectbenadering N243a
Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk
Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg

HOV-03

HOV in 't Gooi

HOV-14

reeds
beschikbaar
krediet
8.356.000
5.700.000
17.000.000
58.500.000
41.320.000
26.515.000
1.369.500
121.825.000

Wijziging dekking kredieten
Hoogwaardig OV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland

8.356.000

Totaal kredietbesluiten

provinciaal
financieringsbudget
kredietaanvraag
500.000
50.000
41.500.000
1.500.000
500.000
2.475.000
636.500

bijdragen
reserve OPI
derden
425.000

t.l.v. kapitaallastenbudget
75.000
50.000
41.500.000
1.500.000
500.000
2.475.000
636.500

-6.490.000
40.671.500

425.000

-6.490.000
-6.490.000

46.736.500

0
0
40.671.500

849.930
849.930
1.274.930

0
-6.490.000

-849.930
-849.930
45.886.570

totaal
krediet
8.856.000
5.750.000
58.500.000
60.000.000
41.820.000
28.990.000
2.006.000
115.335.000

8.356.000
8.356.000

Verloop stelpost verbeter- en uitbreidingsinvesteringen 2
In onderstaande tabel is te zien dat in de stelpost voldoende ruimte is voor de kredieten die bij de
EBW2022 worden aangevraagd.
Verloop stelpost verbeter- en uitbreidingsinvesteringen
bedragen x € 1 mln
huidige stand *)
na besluitvorming EBW2022
Nog te investeren bedrag
2

2022
0,65
0,65

2023
0,51
0,51

2024
0,82
0,76

2025
1,41
0,49

2026
1,87
0,96

2027
2,25
1,34

2028
2,12
1,21

2029
1,75
0,84
41,75

Het PS-besluit (Voordracht 55, oktober 2021) om de stelpost te verhogen met de niet bestede middelen van de
Westfrisiaweg (N23) is in deze tabel verwerkt. krediet is afgeraamd met € 15.900.000 en de stelpost wordt vanaf 2022
verhoogd met € 318.000. De restwerkzaamheden N23, afhandeling grondverwerving en grondtransacties worden hieruit
betaald; in mindering op de stelpost: € 137.000. Er blijft € 181.000 extra in de stelpost over om te investeren; dit is
€ 9.050.000.
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2022
In onderstaande tabel zijn eerst de prognoses van de uitvoeringskosten van de projecten in de
planfase toegevoegd aan het verloop van de stelpost. Daarna zijn daar de schattingen van de
studieprojecten aan toegevoegd.
De verbeter- en uitbreidingsprojecten in de planfase kunnen nog worden gerealiseerd en ook een
aantal studieprojecten, maar vanaf 2028 is in de stelpost geen ruimte meer om studieprojecten te
realiseren. Mogelijk zal al in 2023/2024 het eerste studieproject afgerond zijn en gereed voor
promotie naar de planfase, waarvoor op dat moment geen ruimte meer is in de stelpost en dus
niet kan worden gerealiseerd.
Voor de toekomst bereiden wij scenario’s met mogelijke maatregelen voor om de
meerjarenraming sluitend te krijgen.
Financiële ruimte stelpost verbeter- en
uitbreidingsinvesteringen

2022
0,65
0,65

planfase
studie- en planfase

2023
0,51
0,50

2024

2025

0,64
0,61

0,34
0,18

2026
0,80
0,47

2027
1,18
0,56

2028

2029
e.v.

1,05
-0,02

0,68
-4,07

Vervangingsinvesteringen
De kredietbesluiten van de vervangingsinvesteringen zijn in onderstaande tabel samengevat.
projectnummer
SLS-01

reeds
krediet-soort beschikbaar
krediet

kredietbesluiten vervangingsinvesteringen
EBW 2022

wegen

K11-a-01
K11-b-01
K18-a-02
K18-b-02
N241b-03
25G16/17-90
LED-02

Sleutelsysteem objecten
Tweedehands damwanden oevertrajecten (totaal € 1.340.000):
Vaarwegvak 22 - Broekervaart: ’t Schouw - splitsing Gouwe en Purmer Ee
Vaarwegvak 23 - Trekvaart Schouw – Edam
Vaarwegvak 16 - Westfriesche Vaart: splitsing Waardkanaal - zijsloot
Vaarwegvak 17 - Westfriesche Vaart: zijsloot bij km. 7,8 – Medemblik
N241b-03 - Vervanging - km 10,2-22,6 - wegconstructie en kunstwerken
Vervanging - Brug Ouderkerk a/d Amstel
Vervanging - LED 2e fase

LED-01

Vervanging - LED 1e fase

wegen

vaarwegen
vaarwegen
vaarwegen
vaarwegen
wegen
wegen
wegen

Totalen

kredietaanvraag

totaal
krediet

0

1.400.000

1.400.000

0
0
0
0
10.850.000
19.785.000
5.500.000

204.000
168.000
484.000
484.000
6.750.000
3.025.000
450.000

204.000
168.000
484.000
484.000
17.600.000
22.810.000
5.950.000

6.500.000

-450.000

6.050.000

42.635.000

12.515.000

55.150.000

Verloop stelpost vervangingsinvesteringen
In de stelpost is voldoende ruimte om de vervangingsprojecten in de studie- en planfase te
realiseren. Verder is te zien dat de stelpost in 2025 wordt uitgeput, indien alle projecten volgens
programmering worden uitgevoerd. Als dit bij de begroting 2023 nog steeds wordt voorzien, wordt
op dat moment bepaald wat de te nemen actie is (verdeling stelpost over de jaren aanpassen,
meerjarig budgettair neutraal dan wel programmering aanpassen).
Verloop stelpost (vervangingen)
bedragen x € 1 mln
huidige stand
na besluitvorming EBW2022
Uitvoering programmering (studie-en planfase)
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,07
0,07
0,07

0,68
0,68
0,42

1,49
1,43
1,01

1,52
1,23
-0,13

2,42
2,12
0,35

3,32
3,02
1,15

4,22
3,90
1,38

5,12
4,80
1,75

2022
VOORSTEL
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

6.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter
mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit
Nr.
Provinciale Staten van Noord-Holland;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 18 januari 2022 over de actualisering van het
integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029;
besluiten:
1. in te stemmen met de promotie van de volgende projecten naar de realisatiefase:
a. verbeter- en uitbreidingsproject N241-13 Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7
b. vervangingsproject SLS-01 Vervanging - Sleutelsysteem objecten
2. in te stemmen met de opname van de volgende kredietaanvragen in de voordracht Eerste
Begrotingswijziging 2022:
a. N241-13, Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7
€ 41.500.000
b. N241-13, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N241b,
gedeelte N242-A7
€ 1.500.000
c. SLS-01, Vervanging - Sleutelsysteem objecten
€ 1.400.000
d. Aanschaf hergebruikte damwanden (totaal)
€ 1.340.000
deelkredieten:
i. K11-a-01, Vervanging - km 0,0-8,0 - vaarwegvak 22 - Broekervaart:
’t Schouw-splitsing Gouwe/Purmer Ee
€ 204.000
ii. K11-b-01, Vervanging - km 8,0-13,0 - vaarwegvak 23 - Trekvaart
’t Schouw-Edam
€ 168.000
iii. K18-a-02, Vervanging - km 7,8-0,0 - vaarwegvak 16 - Westfriesche Vaart:
splitsing Waardkanaal-zijsloot bij km 7,8
€ 484.000
iv. K18-b-02, Vervanging - km 14,6-7,8 - vaarwegvak 17 - Westfriesche Vaart:
zijsloot bij km. 7,8-Medemblik
€ 484.000
e. HOV-14, Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/halte Royal
FloraHolland
€ 500.000
f. N239-08, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N239a,
gedeelte N242-A7
€ 50.000
g. N243-06, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N243a
€ 500.000
h. N522-05, Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk
€ 2.475.000
i. N525-05, Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg
€ 636.500
j. 25G16/17-90, Vervanging - brug Ouderkerk
€ 3.025.000
k. N241b-03, Vervanging - Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7
€ 6.750.000
€ 450.000
l. LED-02, Vervanging - Ledverlichting 2e fase
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3. in te stemmen met de opname van de volgende kredietverlagingen in de voordracht Eerste
Begrotingswijziging 2022:
a. HOV-03, Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ’t Gooi (Huizen-Hilversum)
-/- € 6.490.000
e
-/- € 450.000
b. LED-01, Vervanging - Ledverlichting 2 fase
Haarlem,
Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter
, statengriffier
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