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Algemeen

Ambities zijn mooi, maar ze moeten ook vertaald worden in concrete
prestaties.
En die prestaties moeten inzichtelijk en controleerbaar zijn. Dat is ook de
kern van de inmiddels op alle ministeries ingeburgerde VBTB-methode.
Op deze wijze legt de overheid verantwoording af voor haar ambities en
beleidskeuzen.

VenW heeft in 2006 belangrijke resultaten geboekt. De hoofdlijnen van het
beleid voor mobiliteit en infrastructuur zijn gericht o p verbetering van de
bereikbaarheid via een acceptabele en betrouwbare reistijd. Dit met het
oog op de economische groei en de internationale concurrentiepositie van
ons land. Randvoorwaarden daarbij zijn de veiligheid en de kwaliteit var)
de leefomgeving. In dit jaarverslag kunt u uitgebreid lezen in hoeverre en
regen welke uitgaven VenW de doelstellingen voor het jaar 2006 heeft
gerealiseerd.
Het is een aaneenschakeling van concrete mijlpalen die laten zien dat
VenW een denk- én doedepartement is. Samen met het jaarverslag van
Verkeer en Waterstaat (HXII) bieden wij het parlement en de samenleving
een venster op ons werk.
Minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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Algemeen

Verzoek tot dechargeverlening van de Min;srer van Verkeer en Waterstaat
aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de StatenGeneraal.
Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van
Verkeer en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2006
gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Infrastructuurfonds.
Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit
verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als
externe controleur o p grond van artiket 82 van de Comptabiliteitswet 2001
een rapport opgesteld van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:
a. het gevoerde financieel- en materieelbeheer;
b. de ten behoeve van dat beheer bilgehouden administraties;
c. de financiële informatie in de jaarverslagen;
d. de departementale saldibalansen;
e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;
f. de i n het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit
rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de StatenGeneraal aangeboden.
Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige
jaarverslag/de onderhavige jaarverslagen en het hierboven genoemde
rapport van de Algemene Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:
a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2006; dit jaarverslag wordt
separaat aangeboden;

b. de slotwet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat {Infrastructuurfonds) over het jaar 2006: de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk
gepubliceerd;
het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat
de betrokken slotwet is aangenomen;
c. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2006 met
betrekking tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001. Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van
de centrale administratie van 's Rijks schatkist en van het Financieel
jaarverslag van het Rijk, wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.

d. De verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met
betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2006
opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over
2006 alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2006
(de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 84, derde lid, van de
Comptabiliteitswet 2001);
het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat
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Algemeen

de verklaring van goedkeuring v a n d e A l g e m e n e Rekenkamer is
ontvangen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. i?S. Eurlings

mede namens

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa
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Algemeen

Dechargeverlening door de Tweede Kamer
Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaaldat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane
verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
genomen in de vergadering van

De Voorziner van Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2007 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

(

Dechargeverlening door de Eerste Kamer
Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van

de Eerste Kan-ier der Staten-Generaaldat de Eerste Kamei aan hei hiervoor gedane
verzoek tol dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
genomen in de vergadering van

l
De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

1

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2007 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de
Minister van Financiën.
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Algemeen

Dit Jaarverslag bestaat uit drie delen, te weten een deel A. Algemeen, een
deel B. Infrastructuurverslag en een deel C. Jaarrekening.
Het deel A. Algemeen bevat het voorwoord van de minister, de dechargeverklaring en de leeswijzer.
Het deel B. begint met het Infrastructuurverslag. In feite betreft dit de
tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting 2006 van het
Infrastructuurfonds. Hierin is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van
VenW over het verslagjaar 2006.
Vervolgens worden de productartikelen beschreven volgens de nieuwe
begrotingsindeling.
De producten van het infrastructuurfonds dragen bij aan het realiseren
van de doelstellingen van de begroting van VenW (Hoofdstuk XII). Evenals
in de begroting van het lnfrastructuurfonds is in het jaarverslag van het
infrastructuurfonds aan het begin van de artikelen aangegeven aan
welk(el be(eidsartikel(enl het betreffende IF artikel is gerelateerd.
Ingegaan wordt op de realisatie van programma's en budgettaire
gevolgen van de uitvoering'. Om de hoeveelheid informatie te beperken
is gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm op
productartikel niveau. Aan de hand van deze norm is bepaald of een
verschil is toegelicht.
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Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie kleiner is dan de aangegeven norm, in
principe niet worden toegelicht. De Tweede Kamer is over het merendeel
van de mutaties al geïnformeerd door middel van de suppletore begrotingen over 2006 en de toelichtingen daarbij.

P.-

' De totale kosten voor Beheer en Onderhoud
P
-

zijn verantwoord iri de iaarrekening van de
baten-lastendienst Rijkswaterstaat. Hierin zijn
de feitelijke kosten en opbrengsten voor
onderhouds- taken van Rijkswaterstaat
weergegeven. Deze is opgenomen in het
van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (hoofdstuk XII). De in de in hel
overzicht budgettairegevolgenvan uitvoering
gerealiseerde bedragen op de onderdelen
verkeersrnanagernent (11.1. 12.1 en 75.1) en
Beheer en Onderhoud ( 11.2, 12.2 en 15.2) van
hetinfrastructuurfondshebben betrekking
de bijdragen van het moederdepartemen;

In afwijking van de hierboven genoemde norm zijn die productartikelen
waarop in de begroting 2006 geen ontvangsten waren geraamd, maar wel
relatief kleine bedragen op zijn verkregen, gezien de beperkte omvang van
die bedragen niet apart toegelicht.

In verband met de nieuwe indeling zijn de financiële realisaties 2006 o p
een andere manier gegroepeerd dan cijfers van eerdere jaren, waardoór
het niet mogelijk is om de realisaties van de vier voorgaande jaren o p te
nemen in de budgettaire tabellen. Om de gebruiker toch historisch vergelijkingsmateriaal te bieden zijn de financiële kasrealisaties uit 2005 opge. nomen. Deze zijn voor dit doel technisch omgerekend naar de nieuwe
begrotingsindeling. Omdat niet elke uitgave van de oude begrotingsindeling in zijn geheel is in te delen in de nieuwe systematiek is daarbij een
aantal aannames gemaakt.
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Algemeen

Deel C. begint met d e (opbouw van de) Jaarrekening;een verantwoordingsstaal waarbij op artikelniveau inzicht wordt gegeven in de financiële afvvijkingen tussen de begroting en realisatie. Ook is in dit onderdeel de saldibalans opgenomen.
In de bijlage is de afkortingenlijst opgenomen.
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I n f r a s t r u c t u u r v e r s l a g 2006

Met het Infrastructuurverslag 2006 legt het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (VenWI verantwoording af over de voornemens uit de
Infrastructuuragenda 2006. Het verslag bevat informatie o p zowel
programma- als projectniveau en geeft inzicht in de projecten waarvan in
2006 de uitvoering is begonnen en de projecten die i n 2006 zijn opgeleverd. De verantwoording over de beleidsprioriteiten 2006 is opgenomen
in het jaarverslag 2006 van het ministerie van VenW.

Op 21 februari 2006 is de planologische kernbeslissing (PKBI deel IV van
de Nota Mobiliteit i n werking getreden; het kader voor het verkeer- en
vervoerbeleid voor 2020. In 2006 is de Nationale Mobiliteitsmonitor' vastgesteld, waarin de opgenomen indicatoren van de effecten van de maatregelen uit de Nota Mobiliteit en de Uitvoeringsagenda van de Nota Mobiliteit zichtbaar zijn gemaakt. In aansluiting op de. Nota Mobiliteit heeft
VenW in samenwerking met de decentrale overheden een elftal netwerkanalyses uitgewerkt, ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak voor een
betrouwbare en voorspel bare bereikbaarheid. De resultaten van de
netwerkanalyses zijn besproken tijdens de bestuurlijke overleggen in
oktober 2006'.

In de Nota Mobiliteit is de ambitie geformuleerd o m een krachtige impuls
te geven aan een bredere eri meer structurele toepassing van PPS. Om dit
te realiseren wordt vanaf 2005 voor alle projecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) in de verkenningenfase een
marktscan gehouden om d e meerwaarde van het vroeg inschakelen van
marktpartijen te onderzoeken. Voor alle projecten boven € 112,5 miljoen
wordt een Public Private Comparator IPPC) uitgevoerd, waarbij de financiële meerwaarde van een Design Ruild Finance Maintenance (DBFM)contract ten opzichte van de meer traditionele contractvormen wordt
onderzocht. Mede o p basis van de PPC wordt de meest geschikte contractvorm bepaald. In 2006 zijn PPC's uitgevoerd voor de volgende projecten
Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk;
A2 Maasbracht-Geleen;
e A2 Maastricht;
i A50 Ewijk-Valburg-Grijsoord;
A12 Utrecht-Maarsbergen;
m A4 Steen bergen.
Bij de A2 Maastricht is inmiddels een besluit genomen over de contractvorm. De gekozen vorm is Design en Construct met gebiedsontwikkeling.
Voor de overige projecten moet nog (definitieve) besluitvorming over de
contractvorm plaatsvinden.
p
--.
.
.
-.-

' Kamerstuk 2005-2006.29

6-44, nr. 65.

Kamerstuk 2006-2007,zg 644, nr. 74.

Om de toepassing van PPS te bevorderen is in 2006 de PPS Kennispool
opgericht. Dit is een pool van medewerkers met contractjuridische en
financieel-economische expertise, die de PPS projecten in de fase van
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I n f r a s t r u c t u u r v e r s l a g 2006

(contract)voorbereiding en aanbesteding ondersteunen. De DBFM aanbesteding van de Tweede Coentunnel is in 2005 gestart. In 2006 is de aanbesteding gestart voor de Alliantie A2 Hooggelegen en voor de A2 Maastricht.

Eind 2005 resteerde er in totaliteit een bedrag van € 239 miljoen in de
risicoreservering. Per saldo is in 2006 een totaalbedrag van £ 54 miljoen
onttrokken aan en is & 17 miljoen toegevoegd aan de risicoreservering.
Deze toevoeging heeft betrekking op de definitieve afrekening van maatregelen voor geluidsschermen als gevolg van de vogelproblematiek welke is
gemeld in de 18e Voortgangsrapportage HSL. De onttrekkingen betreffen
een bedrag van £ 29 miljoen als gevolg van een gewijzigd risicoprofiel bij
de HSL, welke is gemeld in de 19e Voortgangsrapportage. Daarnaast
betreft dit een onttrekking van £ 25 miljoen (en £ 12 miljoen in 2007) voor
kosten voor engineering, administratie en toezicht: (€AT), welke is gemeld
in de 18e Voortgangsrapportage Betuweroute. Ultimo 2006 resteert er in
de risicoreservering een bedrag van in totaliteit E 202 miljoen.

Onder andere als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek is er in 2006
met name o p het programma hoofdwegen onderuitputting ontstaan. Deze
is bij Najaarsnota deels ingezet voor de overdracht van de N34 en N46 aan
de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen alsmede voor de overdracht van wegen aan de provincie Zeeland. In plaats van ProRail een
beroep te laten doen o p de leenfaciliteit is daarnaast besloten een bedrag
van € 75 miljoen á fonds perdu te financieren. Dit past in het beleid van
schuldreductie ProRail. In datzelfde kader is door VenW een aandeel in RIT
(en via RIT in ProRail) gekocht, waarmee ProRail een lening van 60 mln
vervroegd heeft afgelost. Van deze £ 60 milioen was € 25 miljoen al voorzien uit hoofde van afspraken die vorig jaar zijn gemaakt.

In 2006 is de ({MidtermReview Beheer en Onderhoud)} (MTR) afgerond.
Dit betreft een tussentijdse evaluatie van het plan van aanpak Beheer en
Onderhoud Rijkswegen' 2004-201 0. De MTR richt zich o p de ja ren 2004 en
2005. Het doel van de MTR was o m na te gaan of de aanpak van het
wegwerken van de achterstanden in onderhoud en vervanging verloopt
conform de plannen van aanpak, de maatregelen en de inzet van middelen voldoende effectief zijn en of de verdeling van de middelen binnen de
modaliteiten moet worden heroverwogen (fasering en omvang).

-.."
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Uit de MTR blijkt dat het inlopen van het achterstallig onderhoud en het
plegen van vervangingen bij spoor, wegen en waterwegen o p schema ligt.
Als de Plannen van Aanpak (inclusief de tweede fase Herstelplan Spoor)
geheel worden uitgevoerd, kent het Nederlandse vervoerinfrastructuurnetwerk in 2010 voor wegen en in 2012 voor spoor een goed onderhoudsniveau dat klaar is voor de ambities van de Nota Mobiliteit. Voor waterwegen geldt dat in 2010 nog niet alle achterstand is ingelopen. De
uitvoering van de Nota Mobiliteit en het Waterbeleid 21e eeuw leidt ertoe
dat deze achterstanden wél worden ingelopen in de periode 2011-2020.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 31 031 A, nr. 1

I n f r a c t r u c t u u r v e r s l a g 2006

In lijn met de Plannen van Aanpak en de later gemaakte afspraken met de
Kamer en de sector wordt de komende jaren verdere uitvoering geven aan
het inlopen van het achterstallig onderhoud en het uitvoeren van de benodigde vervangingen bij spoor, wegen en waterwegen. Daarnaast wordt
uitvoering gegeven aan de tweede fase Herstelplan Spoor o m zo de doelstellingen in 2010/2012 te kunnen realiseren en daarmee een basis t e
leggen voor de doelstellingen in de periode Nota Mobiliteit. Hierover is
door ProRail, afgestemd met VenW en de sector, een nadere uitwerking
opgesteld. De Kamer wordt via de reguliere begrotingsmomenten geinformeerd over de uitvoering van de Plannen van Aanpak in de resterende
periode 2006-2010.
In 2006 is het Interdepartementaal Beleidsoiiderzoek íIBO1 Beleid en
Onderhoud Infrastructuur afgerond. Centrale vraagstelling van het 1BO
was hoe de besluitvorming over (beleid en uitvoering van1 onderhoud van
infrastructuur beter kan worden onderbouwd. In het kader van het IBO is
een aanzet gedaan tot het ontwikkelen van een kosten-batenanalyse voor
onderhoud. Hoe het kabinet hiermee wil omgaan, is nader uitgewerkt in
de kabinetsreactiel op de rapportage van de 100-werkgroep.

Hoofdwegen
Naast het reguliere onderhoud is in 2006 het plan van aanpak Beheer en
Onderhoud Rijkswegen voor het inlopen van het achterstallig onderhoud
uitgevoerd. Met de vervanging van 502 kilometer in 2006 en de voor 2007
geplande projecten, ligt het totale programma o p schema waarmee de
toegezegde 7 300 kilometer (in 2010) gerealiseerd zal worden.
Spoorwegen
Voor het uitvoeren van de tweede fase Herstelplan Spoor is in 2006 een
n o regret pakket samengesteld en zijn de hiervoor benodigde middelen
reeds aan ProRail ter beschikking gesteld. Na afronding van de MTR zijn
ook de voor het resterende deel van het programma voor 2006 benodigde
middelen aan ProRail ter beschikking gesteld. Inmiddels is met de uitvoering gestart. Voor het onderdeel c~Punctualiteits/capaciteitsknelpunten
tweede fase Herstelplan Spoor,) is het in MITISNF-projectenboek 2007
een nieuw projectblad opgenomen. Hierin wordt de stand van zaken per
project gemeld. Verder bestaat de tweede fase uit vervangingsinvesteringen en kleine infrastructuurprojecten. De middelen voor de tweede fase
zijn inmiddels overgeboekt van het aanlegartikel naar het artikel beheer en
instandhouding.
Waterwegen
In 2006 is het ministerie van VenW verder gegaan met aanpakken van
achterstallig onderhoud van de volgende vaar- en waterwegen:

' Kamerstuk 20062007.30800 XII, nr. 57.

Tweede Kamer, vergaderjaar 20062001, 31 03'7 A, nr. 1

I n f r a s t r u c t u u r v e r s l a g 2006
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)aggeren en renoveren
;luizen m oevers

-geren IJssel
lansal Gent-Terneuren,
laggeren en oevers
Vlaas: baggeren en
:unstwerbn
Wasterptan Haringvliet:
:onsarrering staal/
dektronica bewegingsvarken
rlatte Bruggen
iioordzeekenaal
mggaren
Ienovatie stuwen Lek
lotterdam-Dubian&
mggeren en oevers
latterdam-België/
Ieeland: renovatie o.a.
lnlkeraksiuizen en
iaggeren
letvanging vaartuigen
reeds in 2005 voor BBn
nartuig gestart)

2008: baggeFëfi Buiten IJ

2008:baggeren Zwolse diep
2010:Houtribsluizencomplsx

2006;baggeren
2007: sluizen
2008: oevers

2008-20 1O
bsggeren
2010:oevers
2008: voorhavens Limburg;
Sambeek; Belfeld
2010:overige taken
2010 vaarwegdeel
207 1 watersysteem
2-

De-ultvaerlngven hst baggerenvan de Buiten IJ zal doorbpen naar
2007 in verband met vertraging i n de vergunningverlening voor de
stort van de baggerspecie. De voorbereiding ven het Zwolse diep is
vertraagd h o r het opnieuw moeten uitvoeren van het waterbodemonderzoek waarmee de uitvoering (waarschijnlijk)zal doorlopen
naar 2009.
Amsterdam Rijnkanaal heeft in 2006 vertraging opgelopen.
Het
Voor een deel van de baggerweikzaamheden is vanwege doehnatigheid gekozen om dit gezamenlijk met de bqgmwkzaamheden aan
het Na~rdzeekanaaluit te voeren, De planning
- zal hierdoor naar
2007 doorschuiven.
e Zowel bq de Irene- als bij de Bernardoluiten bbck de kwaliteit van t e
renoveren deuren tegen te vallen waardoor deze volledig vervangen
moeten worden. Dit betekent zowel meerkosten als een doorloop
nabr 2008 voor de Oplevering van de BBrflar&luRen.
Ongewbigd
Ongewijzigd
De baggerwerkzaamheden aan de voorhavens zullen reeds in 2007 zijn
afgemnd als gevolg van een snellere uihroeringsplanninp van de
aannemer,
Ongewijzigd

Ongewijzigd
Ongewijzigd

2010
2007: MerwedesAMaas
2009:Waal
2009:Valkerak
2010:overige sluiran
200b2010:baggeren
2006: iivooruitgeschovcn~vaartuig
2010: afronding veruanging

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Alleen vaor de renovatie van de Vofkeraksluizen is de planning w i j zigd. Er is definitief gekozen voor een gecambimerde uit~oerlngmet
de Haricgvlietsluizen [GVO H o o f d w a t ~ r s ~ ~ r n eDit
n )gehele
.
project [s
nu geplend voor oplevering in 2010.De avetige sluiwn en het
baggeren verlopen hiermee conform planning.
Versnelling
Er zijn inmiddels 2 vaartuigen opgeleverd. T.a.v. de overige 5 op te
leuaren vaartuigen wordt verwacht dat deze ruim voor 2010 (reeds in
'ZOQB of Z O N ) opgeleverd worden.
Ongewijzigd

H i e r o n d e r w o r d t i n g e g a a n op d e resultaten d i e VenW in 2006 heeft
g e b o e k t op d e d i v e r s e p r o j e c t e n b i n n e n d e i n het I n f r a s t r u c t u u r f o n d s
o n d e r s c h e i d e n sectoren.
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Hoofdwatersystemen
In 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:

Deltaplan grote rivieren (waterkeren)

Dijkverslking RgvoBand linclusief herstel steenbekledlngenl
(waterkeren)
Inrichting IJ6selmonding Iwaterbeheren)
Onderzoek Fiydraullsche randvoonnreardm (HR2DBt ftwaterkeren)
a ~ s p a s s e g aGraue en Borgharen
{waterbehdmn)

Hsrstel StaentienedingenOoster-

SPrt rsell~atie

schalde {wsterkeren)
RivlerverruimlngRoosteren

Iwaterkttefl)
i

Ruimte voor de RNìer iwaterkeren)

Het project b s t a a t ult dielpro]ecten, waarvan er aehi in 2006 zijn
afgerond. ûe verwachthg 1s dat het laakte deelp~oject(Harllngenl
rijn in 2010 Is afgeraMi.
Het project is In 2006 opgeleverd.
In verband met juridische procedures is de oplevering thans in 2007
voorzien.
Hst vaststellen vgn de Hydraulische Randvoorwaarden20ûû is eenge
houden tot de zomer van 2007.

De vispassage Grave is in 2006 upgeleverd. Voor de vispassage B o r g
haren is gtoridwsrk ultguvwrd, openstelling is voortbn elnd 2007.
In 2008 Is gestart met cis uitvoering van dit project.

De initiatieffasei$
gestae in 2006. de realisatiefese?at s t a m n in 2007
en naat vemohtlng zal het project in 2008 g e r e d zijn.
Op7 juli 2ûû6 is de PKB deel 3 vastgesteld door de Tweede Kamer. DB
ster1 van de uitvoering is voorzien in 2007.

Hoofdwegennet
De problematiek rond luchtkwaliteit heeft de besluitvorming van een
groot aantal projecten uit het aanlegprogramma in 2006 vertraagd. De
Kamer is in oktober geïnformeerd over de luchtkwaliteit-problematiek in
relatie tot de realisering van het MIT/ZSM programma1. Hierbij is aangegeven dat het luchtkwaliteitsprobleem en de impact daarvan o p het
programma t0.t beheersbare proporties is teruggebracht. Tachtig procent
van de projecten uit het programma kan conform huidige planning in
procedure worden gebracht o p basis van het geldende Besluit Luchtkwaliteit 2005. Voor de overige projecten wordt ingezet o p een projectspecifieke aanpak. Dit betekent dat luchtkwaliteit niet langer een belemmerende factor in de realisatie van projecten hoeft te zijn.
Een deel van de vertraging in de besluitvorming van projecten was te
wijten aan de capaciteit die voor luchtonderzoeken beschikbaar was. Zoals
is gemeld in de tweede voortgangsrapportage uit november 2005', bleek
de besluitvorming (conform de uitspraak van de Raad van State,
15 september 2004, A2 Vught-Ekkerswijer) veel tijd te kosten maar ook
gedetailleerd en complex onderzoek te vereisen. TNO bleek als enige in
staat o m onderzoeken van de gewenste kwaliteit te leveren. Hiervoor was
het wel noodzakelijk dat de onderzoeksmethode vervolmaakt werd. De
lange ontwikkelingstijd van de onderzoeksmethode en de lange wachtlijst
bij TNO vanwege beperkte capaciteit resulteerde in vertraging van de
projecten (ZSM (Zichtbaar, Slim en Meetbaar) en MIT). Inmiddels is het
probleem van de beperkte capaciteit ondervangen door veertien exrra
bureaus die met de licentie van TNO kunnen werken. Met deze extra capaciteit kunnen de luchtondenoeken sneller worden uitgevoerd.

-.

-.

Kamerstuk 2006-2007,30 800 A, nr. 45.
Kamerstuk 2005-2006,28679,nr. 50.

...

In maan 2006 heeft het Milieu en Naruurplanbureau (MNPI bij de emissiefactoren nieuwe emissiecijfers gepubliceerd. Bij deze nieuwe cijfers is een
zogenaamde disclaimer opgenomen, die inhield dat deze cijfers niet voor
een snelheidsverlaging voor het hoofdwegennet naar 100 kmluur en naar
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80 kmluur gebruikt konden worden. Voor projecten waarin een snelheids-

verlaging wordt toegepast, zijn de luchtonderzoeken om deze reden
aangehouden. Het MNP heeft in september 2006 akkoord gegeven op de
cijfers en de werkmethodiek waardoor de procedures voor een aantal
projecten weer konden worden hervat.
In 2006 is voor de volgende ZSM-projecten, die zich in de planstudiefase
bevinden, het onderzoek in concept gereed en wordt het (0ntwerp)Wegaanpassingsbesluit ((0)WAB) in procedure gebracht, omdat deze projecten niet leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.
e A7 Zaanstad-Purmerend;
e A2 Vught-Ekkersweijer;
e A12 Woerden-Gouda;
e AIIA6 Diemen-Muiderberg gecombineerd met Muidenberg-Almere
Stad West;
e A9 Holendrecht-Diemen;
A1 Diemen-Watergraafsmeer;
e A12 Utrecht-Bunnik, Bunnik-Driebergen en Driebergen-Maarsbergen.
Voor de exacte voortgang van de ZSMI-maatregelen wordt verwezen naar
de voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet najaar 2006'.
Inmiddels is, met de uitspraak van 21 februari 2007 van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, het Wegaanpassingsbesluit
(WAB) A12 Veenendaal-Ede onherroepelijk geworden. Daarnaast is ook
het WAB van de A12 Zoetermeer-Zevenhuizen-Gouda onherroepelijk
geworden. Met de realisatie van deze projecten kan nu worden gestart.
In 2006 zijn in het ZSM-programma de volgende spitsstroken gerealiseerd:
A l Beekbergen-Deventer oost (31 km);
A20 Capelle a/d I.Jssel-Terbregseplein (4,4 km);
A27 Gorinchem-Noordeloos (5,7km);
e A50 Arnhem centrum-Beekbergen (39,4 km};
In 2006 z i j n verder de volgende resultaten geboekt:

Start realhatie

I
I
' Kamerstuk 2006-2007,29

A2 Oudrmriji+ûel

A4 Diriteloord-iBergen op Zoom,
onderdeel omlegging Halsteren
• A4 Burgervaen-Leiden
A7 Zaanslod-Purmerend {ZSM-l)

Als g
van de kchrlrwaliteitprobbmetie is de besluitvormlng
vertraagd.
Start reril&atie is thans voorzien iii 2007 (Eveidigen-üell) en 2ûûB
Oudenrljn-Dsll) en opiewring in 2011.
In 2006 is gestan met de uitvoering van het onderdeel omlegging
Haisterm.
Noordelijk deel, met hst ZuMelijk deel zal eerst begonnen worden na
beslultvormjng medio 2007 irrsake luchr~aliteitproblematiek.
Al6 *volg van de luchtkwaliteitptab(ernatiekisde besluitvorming
vertraagd. Eind 2006 i$
het WAB in procedure gebracht. Start en
oplevering zullen nu in 2007 plaatsvliiden.

389, nr.%
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+ R7 Zuideiijk6 ringweg Groningen,
fase l

+ A12 Utrecht WW.

beriutrirrg i.s.m.
WoerdewGouda (ZSM-l i

A74 Venlo

Nieuw m de TBL..~u..,. .n overleg met het Smen'werltings\rerband
Noord Nederland (SNN)d i n de r-emnde deelproikten mat 2 jaar
is in juli 2006 de Öopdkcht verleend voor
uitgestald. conform
start van de voorbereiding van de ultvoeriog van de resterende deelprojecten.
Als gevolg van de luchtkwaliteitproblema~ekis de hesluitvrwming
vertraagd. Tweede kwartaal.2007 zal het WA8 in pmedum w a r h
gebracht. Start realisatie isthaks voorden in 2008 en oplevering i n
Zoll.
AJs gevalg van de luahtkwaliteitproblemati6k is de b e ~ l u i t v o r m i n ~
vartreagd. Eerst# kwartaal 2007 zal het WA6 in prpcedure.worden
gebracht Start tealisatie is thans voorrien in 2008 en opiavaring in
2010.
Als gevolg van de luchtkvvellteitpr~blmatkkis de MuCtvormlng
vertraag& Start realisatie is thans voorzien in 2007 en ~ p l e ~ e r i n
ing
2009.

r N35 Z ~ l l e - 4 i h i e l o(traverse
i

Nijverdal)
N57 hersedarn-Middelburg

Nieuw in da ~eali~atie.
C o h n n planning l i j n de procedures In 20ûû
afgerond en Is de raatiswie i n 20û6 gestart.
N k w in de malisatla. conform ptanning zijn de procedures in 2OOfi
afgerond en i$de reelisatie in 2008 geistitri.
M i ~ ~ n in
r v de realiseiie.
Het project Is oonform Mm 2007 gaherpriatitrterd tot na 2020.
Het proJeaIs confarm M l f 20G' geherprioriteerd tot na 2020.
Als gevolg van de luchtkwaliteltproblcmstiek is de besluitvoming
vertraagd.

r 410 Tweede Coenturi*el/
we6trandweg
A-l2 Maersbergen-VmnenibaI

~2%-2)

Als w o t g van de Itrchtk~aliteitptoblemstieki s de besluitvorming
vertrcil~gd.Start realisatie is thans voorrien in 2007 {Ereidigeri-Delll
en ZW8 (Oudenrijn-DiW en oplevsrlng In 20'01?.
De besluitv6rming i8 mt 3 jaar uertraagd. De aaruken hiervoor zijn:
Het besluit om het MER i n twee fasen op fe stelten, waarbij trechtsring van de alternetierm na de eerste fase pjaats vindt, in plaats
inch ilehtlijmn voor k t MER;
Uibtel van de marktbenadering tot nadat bestuurlijke atsvaksn
zijn gemaakt #er een budgettair tekort en het omgaan met risico's.
Hiervoor waren aanvullsn& onderzaeken nodig. De afsptaken zijn
vastgelead In eeh smenwerklngsavsr~enbrnSdie29 juni 2006 is
getekend.
Als gevolg van de luohtkwaliteitprobl~matlekis de besluitvorming
mtraagd.
Ah; gwolg van de iuchtkwalitdtpmbleniatisk i 9 de k ~ l v i t u o r r n i n g
v e m q d . Daarnaast heeft een herprioritsrihg ,plaa~gevondanom
ve~keerihlndert e spreib%n zodat niet gelijktijdig op de A12 de A28
gewerkt zal wrden. Thans ral eerst het gedeelte A12 UtrechtMaarsbergen worden wrealiseerd, eemliiltsnd A28 UtrechtHoeMaken en tenslotte de A12 Mwmbe~gen-vecn4ndd.In het
derde kwarlaal 2ûüû zal het TB in procdure worden gebraaht.
AIS ~ o l van
g de luchtkwaliteitprriMamatiek is de beetuitvaming
vertraagd HM TB ral het semte kwartaal Z W 8 ter visTe gaan.
Ati; gsvalg van de ICichthaiitritprobIematlek ia de b8$luhvomiing
vertraagd. Start mlisatie ia thans morzien in 2007 en oplevering in

2009.
N9 Koediik-De Stalpen

Als gevolg van de Iwhtkwallteitproblerfiatkk is de besluitvormirrg
utmamd.
~radbeSluitconform planning In 2008 vastgesteld.
Als gevdg van de luditbaliteitptoblemati& is de besluitvcrming
vartraagd. Het TBzal het derde kwartaal 2007 ter visis gaan. De realiin knooopwiten Ewiiksn Valblira
satie van de benuttin~smaatrs~elen
zal In het twacde ba-&&l m n 0 0 7 worden'ierealiseerd.
Als gevolg van het nader luchtan&rzwk ie de besluitvorming mei 1
jaar vertraagd.

-
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Spoorwegen
I n 2006 z i j n de v o l g e n d e resultaten geboekt:

lphering

m Emplacement Den Haag

Integrale u p ~ r v e d u b b e l i n g
Amsterdam-Utrecht: statlon
BiJlrnw station Ahoude, station
Breukelen, station Maansen
Tweede perron Amstardam
ZuidWC

r Pilot fluikiwiiein

Breda Centraal: b perron t
spo~nl~yout

b

HSL Oost Ikopgroepl: keervoorzieningen Ede Wagenlnpn
en Veermmdaal centrum, Mokverdichting en geluidemaatragelen Brug Westervoort
Vleuten-Geldermalsen:
halte Vathorst,
Utrecht Zuidzijde
Utrecht ZuilSn.

Hst project is @3realiseerd. Oe sporen i 1 en 12 zijn ten behoeve van
RendstedRall ontkoppeld van het landeilika zware railna. Hiervoor
was het nodig de sporen 8,9 en t 0 aan te passen aan de zware railverbindingen (zijnde de Leidse dienst, het nachtnet, maar ook voor de
bereikbaarheid MR de werkplaats Leidschendamvia de NOotdmpbowl.
Dei indienststeltmg is versc h w s n naar het 2e kwartaal 2007 ale gevolg
van een vertraging b i j d% oplevering van het nleuwe bwailigingssysteem 0R de daarvoor benodigde veil~gtieldsoerlifica~n,
Het project is o p g e h r d . Door een toenmende vervmrvraag op de
nieuwe vetbinding Schiphal-ZuidMC-ütrecht via de Utmchtboog
wes er onvoldoeande aapaciteit om C treindienst uit te braiden Dit
project voldoet aan de capacitefmis tok aan het g o r w d komen van de
elndoploeshg op de Zuidas.
In dn geluidpilot op de Dalomiet-shuttle waarop K-blokken zijn aangebracht heeft een verificatie van het akoestisch effect van zowel de
prlmalre als de secundaire maatregelen, ben kennisopbouw van de
LCC Ilife cycie casts) en kennisoverdracht van !&duldsreducerends
maatregelen plaatsgevonden. De wagens worden mgelmatig pecon
troleerti op vefligheidsaspecten en er worden metingen gedaan om
het mode! vaar de LCC te voeden.
Di project b gerealiseerd m.u.v. het goederenwachtspoor aan de
oostzijde ven het station; dit komt begin 2007 in dienst. W 3 0 perron
meek de aanlandinei van HSL-treinen mogeliik zondar te hoeven
sahrappen in de bestaande (stopltreindenst&. Het voormalig postperron mocht door de Inspectie Verkeer en W a t e a i.v.m. de
veilighuib. slechts tijdelijk worden gebruik. Met de indlenetstelling
van het %perron zal dit het pvstperron nlet meer w r d e n Qebruikt,
Het 3e perrnn maakt het derhalve mogelijk om slle goederen, HSAen binnenlanbstt nizigertrelnen tg faclliteren.
Het proleet is gerealiseerd. ûe capaciteit en de betrouwbaadwid op
.
zijn deze
Utrechtdrnhern en Utracht-Rhenen zijn ~ í g n x i tTevens
maatregeien noodzakelijk voor de dienstregrtlng 2007.

Da halte A m e ~ f o o r Vathorst
t
is geopend en de keergelegenheid is
gerealiseerd. De halte Amersfoort Vahorst o n t d d t de VINEX16csfe AmMsfOort Vathotst Elk uur wordt deze halte a~ngedaan
door 2 Stoptreinen en 2 sneltreinen richting Amersfoor't en 2 stopVefnsn richtlng Zwolle. û w k s e w o r z i ~ r i i n gIs nodig om de sneltreinen uit de richting Arnersfwrt te kunnen labiikeren.
Halte Utrecht Zuidzijde 7e permn is i n 2WB gemal.berd; de ingebrulkname is afhankalijk van de ingebruikname van de 4-sporlgheid Amsterdam-Utrecht.
r Vmaf 2005 worden deelprojecten opgdeverd. De ingebruikname
van de halte Utrecht Zuilen staat gepland in hat tweede kwartaal

uan 2007.
;tart realisatie

Baarn ontvlechtinq kmooppunt

4

Breda Centraal: 3e.perrm +
sporenlauout

De uitroering is nag nktgeotart. k t wss niet rnagdlik om het ral\vurkeerstechnlxh ontwerp tijdig af te ronden binnen & randvoorvan hat
waarden. Grootste knllpunt Msrbij was de huidige to-d
spaorbcveillgIngssy5t~em(ATEI i h het bestaende spoor van het
baawak Arnstmdan+AmersfooR. Met hama hierdoor hebben het
opstellen van de beschikkingsaarivraag en de te doorlopen procedures vertraging opge1open.De planning gaat nu uh van start van de
uitvoering in 2007, waarbij eind 2007 een gedesltelijke ontvlechting in
dienst komt en het project in 2ûû$ volledig i n dienst word4 gesteld.
Het project is in 2ûû5 treschikt en in 2006 gerealiseerd, m.u.v. het
gpederenwachtspoor. DH wordt in 2007 in g e b r u l genomen. H e t NSP
station wordt naar verwachting opgeleverd i n 2010.
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Regionet: diverse onderdelen

e Ronerdem Centraal

Utrecht Centraal

Di a a n b van de hdten Krommenis-Assendelh, Hernbocq,
Wrgmafsrneer en Holendrecht is gestart. Dit gekit o o k w o r het
project Hilversum capaciteitsverruirning, de beschikking van dit
Larensweg.
brwiect is sarnengev6egd met de beschikking ~ i l v e r s u t ñ
Er is gestart met de realisatie van de tijdelijke situatie (loopbrug over
de sporen, ombouwen ven de fiets-/voetgawerstunnel tot een
reizigerspassage, bouwen van het tijdelijke station].
Het project is nog niet gestart. De vertraging is ontstaan doordat een
goede uitwerking van de afspraken met NS langer duurde dan
verwacht. Dem afspraken waren noodzakelijk m o r het sluitund
maken van de businesscase. De start van de uitvoering wordt voorzien i n 2008.

Regionale/lokale infrastructuur
In 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:

lplevering

a Randstadrail op Zoetermeerlijn en

Hofpleinlijn
4fgifte beschikking/
$art realisatie

W201

Rijn Gouwelijn Oost

e Tilbuig Noordwest Tangent

He; project is gerealiseerd in 2008. Daaciwerkei~jkeingebruiknam
van delen van Randstadrail is uitgesteld

De Ravincle heeft door -n langere voorbereldingstljd de suhidb
aanvraag niet in 2006 IngBdiend.
Voordat de subsidieaanvraag kan worden iirgediend, vindt In Lelden
een referendum praats. Dit referendum stond gepland in 2006. maar
is uitgesteld tot 7 maan 2007 (gelik met verkiezingen Provinciale
Statsn). Pas daarna volgt besluitvoering over de lijnvoering.
Dit project is beschikt i n 2006. Het eente dcal van de Noordwe6ttangent lussen de N 268 filburgWadwijk) en de DoqemsmVeg is
reeds i n aebruik aenomen.

Hoofdvaarwegennet
In 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:

lptevering

Vaarroute Ketelmeer fase 1
Verdrag verdieping Westersch8lde
{inclusief natuurhemtel)

Start realisatie
'ra&besluiu
irojetbesluit

i Toekomstvisie Waal

LekkmaaV3e kolk Beatrixsluis
Vaarweg Lemmer-Debijl
Zuid-Willemsvaart (gedeelte
Maas-Eerlicum-Den Dungen
e Zuld-Wlllemsvaan, vervanging

sluizen 4.5 en 6

De oplevering van de vaarroute Ketelmeer fase 7 is vertraagd als
gevolg van noodzakelijk nader ondenoek naar innovatieve baggertedinieken en de daarmee samenhangende vergunningverlening.
Dm dptevering van de verdieping Westemhelde is vartraagd als
gevolg van de raalisatle van natuurcompensatie ingevolge Europese
wet- en regelgeving.

In 2006 is begonnen met de uitvoering ven dit project
Het projectbesluit voor het Lekkanaal/% kolk Beatrixsluis is als gevolg
van noodzdkelijk nader onderzoek vertraagd.
Het projectbesluit voor ~ J l sdeelprojecten v w r verbemring van de
vaaiweg Lemmer-Delfzijl is genomen en het project is nu in zijn
geheel in realisatie genomen.
Voor de Zuid-Wlllemsvaart is in 2006 een Kabinetsbesluit is genomen
tot omlegging van de Zuid-Wlllernsveart bij Den Bosth mnfbrm de
regiovariant. Het OT0 wordt naar v e w a ~ h t i n gbegin 2007 definitief.
Voor sluizen 4,6 en 6 is in 2006 een projectbesluit genomen en dei
uitvoerina wordt momented voorbereid.
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Grote projecten mobiliteit en water
In 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:

Bij Zandmaas is in 2006 rijn IradevmSerkingsnaangebracht bij Roarmand, Venlo, Gennep,
Moak en Middelaar en is er een r~ierverruiminggerealiseerd bij de projecten heniel Rijkelse
bemden en aroderende oevers (klaar). Blj Gremmaas rijn het project Meers dn de eerste fase
van
mitigatiema8tregelen uitgevoerd
De T m & Kamer is c-p 10 oktober 2D06, na een notaoverleg op 2 okîotser. akkoord gegaan
met de herstelde PK0 ?MR,het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerlringscniereenkornsten van de afzonderlijke deer$mjeaten (september 2005). De Eerste Kamr is- M navambsr
m6 mnder verdere bespreking en met éCn hememlag akkoord gegaan.
PK6 PMR, deel d; definitieve tekst ne parlementaire instemming is inmiddels ultpdwacht.
Pubtimtle van de PK6 In de Staatscourant heeft plaats gehad op 19 deckmbr 2006. Door de
parlemehtaira goedkeuring zijn de ~tplichtingenin het PMR W e r defiriitief p o r d e n .
In TCI-termen isde uitwerkingsfase van PMR derhalve beëindigd. 6e uitvmringsbse PMR i s
aangevangen. Met ingang van 2007 wordt C Tweede Kamer iri het kader van de regding
Grote Projeben hamaarFijks gwïnformeerd over de voortgang van de realisat& van PMR. Met
het ocq daarop zijn ook een Auditkadm en een Beheersmodel voor PMR vasfgestetd. Daarbij
Is rekening gehouden mt ds KI-vitkometen. C~nform
taezegging van de minister aan de
Weede Kamer, i s de VenW.bijdrage aan het deelproject 750 ha in BBn kmer via de Provincie
Zuid H~llanUtCtichting
N~tionaalGroenfonds betaald.
Op 7 iuE Is de PK8 b e l 3 uastgesteld door de Tweede Kamer. De start van de dtvoering is
voorzien in 2007.
H i e w r Wordt v e M r s r i naar de In het BeleidsprioriteitenverslagHXII

Aaaswerken

'roject Mainportoniwikkeling
Lotterdam IPMRI

l u i m e voor 66 Rivier

luldarzeelijn

Net als voor de Betuweroute en de HSL-Zuid wordt voor de exacte voort.
gang van bovengenoemde projecten verwezen naar de halfjaarlijkse
voortgangsrapportages.

In 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:

Innovarieprogramma Geluid en Innova~ieprograrnmaLuchtkwaliteit
In het Innovatieprogramma Geluid (IPG) en Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) worden veelbelovende maatregelen onderzocht waarmee
de geluid- en luchtproblematiek rond weg en spoor kosteneffectief kan
worden aangepakt. Dit jaar zijn in het IPG onder andere Modulaire
Geluidsschermen, Schermtoppen en Middenbermschermen marktrijp
geworden. De producten uit eerdere jaren worden in het primaire proces
binnen en buiten RWS toegepast. De bekendste producten zijn daarbij
geluidsreducerende wegdekken en raildemperc. In het IPL is op de A l bij
Terschuur een experiment uitgevoerd met de katalytische werking van
Ttaniumoxide. Daarnaast lopen meerdere onderzoeken naar het overkappen van snelwegen en het behandelen (zuiveren) van lucht in tunnels,
vegetatie langs snelwegen, geluidsschermen, reinigen wegdek en andere
projecten.

..
l
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Meerjarenprogramma Ontsnippering
In 2005 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Meerjarenprogramma
ontsnippering (MJPO). Dit programma' neemt de doorsnijdingen in de
ecologische hoofdstructuur door rijksinfrastructuur weg. Het oplossen van
de knelpunten bij spoor, weg en waterwegen maakt uitwisselirig van
planten en dieren weer mogelijk. Het programma wordt samen met het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid {LNVJ betaald en
uitgevoerd, waarbij de inbreng van LNV met name is gericht op het
robuust maken van de verbindingen tussen natuurgebieden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 31 031 A, nr. 1

i n f r a s t r u c t u u r v e r s l a g 2006

In 2005 en 2006 is de regie voor het programma opgepakt door de provincies. Zij zijn verantwoordelijk voor een gebiedsgerichte aanpak van de
knelpunten. De uitvoering ervan ligt bij Rijkswaterstaat, Prorail en de
Dienst Landelijke Gebieden van LNV. In 2008 is een evaluatie van het
programma voorzien waarvan de resultaten in het voorjaar van voorjaar
2009 beschikbaar komen.
In 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:
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Wegen
Wesen
Robuuste Verbinding

a. Relatie producten en beleid

Op dit artikel warden de producten op het gebied van Hoofdwatersystemen verantwoord. De doelstellingen van het onderliggende beleid
zijn terug te vinden in de begroting 2006 van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII):
e artikel 31: Integraal Waterbeleid.

b. Budgettaire gevolgen van uitvoering

11.01 Watermanagement
11.01.01 Basispakket watermanagument
11.02 Bshser sir onderhoud
11 .Q2,Vl Wspaltket B&O incaterkeren
ll.OZû5 Basispakket Bh0 integraal wiwtbeheran
l1.02.08
v a r m l onderhoud waterbeheer
11.03 Aanleg
11.03.01 R&iuatieprogramma waterkeren
11.WQ2 Rallsstlepmgmrnmawaterbebrsn
17.05 Verkenning en plsnsirWie
I l.&.D1 Verkenningenprogramma hooídwatsrmystemien

t1 .O502 Plsnstudieprogrammawa*tnterm
I1 .OS.@ Phnatudiapmgramma watukhaer

An tatare uitgaven:

jijdrage tien baten-lasterrdiienst

3 1 666

-674

Zesfafit

163317

213814

I

rinanciële toelichting
De hogere realisatie in verplichtingen heeft betrekking op de versnelde aanbesteding van de Westerschelde en de Oosterschelde en aangegane
verplichtingen voor de hoogwaterbeschermingsprogramma'c Enkhuizen Hoorn en Nederlek. Daarnaast is bij slotwet 2006 een correctie van de
verplichtingenstand aangebracht als gevolg van de per 2006 gewijzigde begrotingsstructuur.
Dit verschil van £ 8,7 mln. heeft met name betrekking op hogere uitgaven in 2005, welke bij Voorjaarsnota in mindering zijn gebracht op het
budget voor 2006.
Dit verschil van bijna € 33 mln. heeft met name betrekking op lagere uitgaven in 2005, welke bij Voorjaarsnota zijn toegevoegd aan budget voor
2006.
De lagere uitgaven op het realisatieprogramma waterkeren heeft meerdere oorzaken. Het bedrag van € 50 mln. dat is toegevoegd naar aanfeiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff, inzake de versnelde aanpak van de zwakke schakels in de Nederlandse Kust en dijkversterkingen, is in 2006 voor een groot deel (ca 8 40 mln.) niet gerealiseerd. Er kon Formeel pas met de uitvoering van start worden gegaan na
besluitvorming in de Tweede Kamer over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering van de prioritaire projecten. Deze besluitvorming heeft pas in het najaar plaatsgevonden. Daarnaast is als gevolg van vertragingen bij de projecten aansluiting Sliedrechtse Biesbosch en
Lexkesveer ca € 6 mln. bij het NURG project onbesteed gebleven. Daartegenover is de uitvoering van het herstel steenbekledingen Ooster- en
Westerschelde voortvarend uitgevoerd. Een nood2akelijke versnelling om de oplevering in 2015 te realiseren is ingezet. (net als resultaat dat er
inmiddets meer kilometers steenbekleding is hersteld dan was voorzien en uiteindelijk is er totaal f 25 mln. meer uitgegeven dan was begroot.
Ook zijn er enkele projecten met een lagere realisatie. met name NURG (zie voor de toelichtingen hierna onder het gerealiseerde programma).

'
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De p r o d u c t a r t i k e l e n
Het overschot van & 32.2 mln. wordt me?name veroorzaakt door het programma Nationaal Bestuursakkoord Water ('2 15 mln.). De opdrachtnemer heeft op basis van de voortgangsrapportage geen factuur ingediend. Dit zal nu begin 2007 geschieden. Verder is voor de subsidieregeling SUBBIED minder aan subsidies uitgekeerd dan was gepland (- E 12 mln). Dit is het gevolg van latere indiening of lagere declaraties

'

van subsidieaanvragers {gemeenten en waterschappen). Daarnaast rijn er lagere realisaties voor het saneringsprogramma i-E 9 mln.) en
Haringvliet de Kier (-f 5 min.) en een hogere realisatie voor Depot Hollands Diep / E 14 mln.). zie voor de toelichtingen hierna onder het gerealiseerde programma).
De planstudieuitgaven ziin ten opzichte van de begroting ca.€ 6 mln. hoger uitgavelian, hetgeen met name betrekking heeit op het project
extra Spuicapaciteit Afsluitdijk en het project Zwakke Schakels Kust. De hogere realisatie van het project Zwakke Schakels Kust betreft o.a. de
toevoeging van gelden i.v.m. de uitbreiding van dit project met het kenniscoördinatiepunt.
Planstudie Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk is naar her planstudieprogramma Waterkeren verplaatst (- € 1.6 mln.). Daarnaast is het planstudieprogrammabudget naar beneden bijgesteld (en overgeheveld naar het realisatieprogramma) als gevolg van het onjuist doorvoeren van
de conversie als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur.
De lagere ontvangsten zijn met name het gevolg van de lagere EU ontvangst in 2006 in het kader van IRMA.

c. h e f actuele programma
1 1.01.0 7 Basispakket

Watermanagement

Watermanagement betreft de regulering van de hoeveelheden water in
het hoofdwatersysteem en de regulering van de kwaliteit van het water.
De volgende activiteiten worden uitgevoerd:
a Peilbeheer en bediening van objecten
a Monitoring en informatieverstrekking
a Crisisbeheer en -preventie

w
Bron: Rijkswaterstaat

De omvang van het areaal is in 2006 niet gewijzigd
Met betrekking tot de basispakketten watermanagement zijn de volgende
afspraken gemaakt:

'mshtldslm.b.t. de talarniteiten- organisatie Het hebben en u h o e r h van plannen en
in samenhang met het verkaenmanagembtitI houden van oefeningen v o w calamiteiten op
het gebied van cta stheepvaart, waterkwaliteit, watwmrlast en watertekort.
hotstle(o) m.b.t. betrouwbare en toegankwlijk In en externe infomiflievoorziening volgen
n6rmetie
afspraken beschlktraarheiden kwaltelt in

ja

ja

js

ia

ja

b

Basisinfoplan wsterMts'it&vantiteit

"restatielsim.b.t. adequate peil, stuw en
1riMrkwal8ietsbeheer.r.

Het hebben en &men van actuele
afsprakan over wetetverdelhg en wmer-

kwaliteit.

-

Psiíbesluiten worden uitgevoerd en watirakkoorden zijp actueel en warden ttageiefd.

Bron: Rijkswaterstaat
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De informatieverstrekking rondom waterkwaliteit onder andere t.a.v.
stormvloedwaarschuwing is op orde. Met de regionale partners zijn
afspraken gemaakt over waterverdeling en peilbeheer (bijv in de Maas en
o p het IJsselmeer).
7 7.02.01 Basispakket Beheer en onderhoud

waferkeren

Voor het basispakket beheer en onderhoud waterkeren zijn de volgende
afspraken gemaakt:

3matie(si m.b.t. het supplmrl a n d roor d,ssiskustlijn

-,

Suppleren van 12 mln. kubieka -r
zand
per jaurmbefis j d j k s vastgss&ld Landelijk $upplaflipr~gmmma.

TZDOO 00, ,..
(aangepast

'

9 900 000 ma

contract:
1a 760 ooo m3

on: Riikswaterstaat

Toelichting:
Het handhaven van de kustlijn wordt gerealiseerd door het suppleren van
zand op het strand en op de vooroever (onder water). Het kustfundament
wordt in stand gehouden door de zandverliezen als gevolg van onder
andere de zeespiegelstijging te compenseren met het suppleren van zand
o p de vooroever. Jaarlijks wordt op een kustlengte van circa 350 km,
waarvan circa 250 km zandige kust, gemiddeld 12 miljoen m3 zand o p
strand en vooroever gesuppleerd. Voor het contract 2006 is in overleg met
betrokkenen in het Provinciaal Overleg Kustlijnzorg (POK) - besloten o m
een gedeelte van de werkzaamheden in 2007 uit te voeren. Deze verandering is meegenomen in de begroting 2007 en de service level agreement
(SLA) 2007. De uitgestelde werkzaamheden vinden plaats in de provincie
Zeeland. In 2006 werd zodoende de afspraak bijgesteld naar 10 750 000
m3. In 2006 is uiteindelijk aan suppleties miljoen 3,4 m3 o p strand en 6,5
miljoen m3 o p vooroevers gerealiseerd. De lagere realisatie in 2006 is
veroorzaakt doordat eind 2005 reeds een deel van de voor 2006 geplande
suppletie is gerealiseerd.
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De

productartikelen

Bron: Rijkswaterstaat

Beheer en onderhoud stormvloedkeringen en rijkswaterkeringen

-

. Vimaite waterkeringen, dtormuloedkeringen
dijken en stormvloedkering

;mi naar 100% valdbsn aan de narmen
wet op waterkeringen (alle bekende maatregelen uitvoeren)
Beheer en onderhoud zonder beperkingen

$WO

8896

1ûû%

100%

uitvoeren
Bron: Riikswaterstaat

Op basis van de toetsing van de wet op de waterkeringen in 2006 voldoet
ongeveer 15% van de keringen niet aan de eisen. Dit betreft geen achterstallig onderhoud, maar heefî betrekking op het voldoen aan nieuwe
functie-eisen. Gedurende 2006 is dit percentage gelijk gebleven (al het
noodzakelijk onderhoud o m de keringen in de toestand 2006 te houden is
uitgevoerd). Om aan deze nieuwe functie-eisen te voldoen is het
hoogwaterbeschermingsprogramma vastgesteld (artikel 11.031.

Het areaal aan primaire keringen is verminderd met 2,8 km als gevolg van
de overdracht van het Hollands Noorderkwartier aan het Hoogheemraadschap.
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De productartikelen

lijken primaire waterkeringen in h
;tormuloedkeringen
4let primaire waterkeringen in km

Suppleren voor kustlijnrorg in m3

480
4

288
12000 000

56.018
8 537
22,784
0,004

26 4 3
34 147
6 098
48 883

Bron: Rijkswaterstaat

11.02.05 Basispakket beheer en onderhoud integraal waterbeheer

Vergunningen
Ver~ningatt

2 773
2 799

Bron: Rijkswaterstaat

Op dit moment wordt onderzocht hoe de prestaties in de vergunningverlening verder verbeterd kunnen worden. Hierbij wordt onder andere
getracht een nadere uniformeringen van de werkzaamheden te realiseren.
Daarnaast wordt de procesgang om tot verlening van vergunningen te
komen nader onderzocht. In dit proces zijn er echter ook processtappen
waarop de invloed van Verkeer en Waterstaat beperkt is.
De nieuwe structuur van de Kustwacht is in 2006 vastgesteld in het Besluit
instelling Kustwacht waardoor de formele start nieuwe Kustwacht per
1 januari 2007 mogelijk werd. De aansturingsorganen voor de nieuwe
Kustwacht zijn reeds vanaf tweede kwartaal 2006 in werking. De Kustwacht werkt nog niet geheel volgens de nieuwe structuur maar dat zal
naar verwachting in de eerste helfi van 2007 zijn beslag krijgen. Ook de
overdracht van middelen zal in 2007 plaats vinden. Besluitvorming over
de Rijkcrederij heeft plaatsgevonden en het is de bedoeling dat deze per
1 januari 2008 van start gaat.
11,02.08 Groot variabel onderhoud Waterbeheren

In het kader van de investeringsimpuls c(achterstallig onderhoud)) uit 2004
wordt een aantal projecten uitgevoerd. Deze projecten hebben een lange
looptijd en komen pas gereed na 2006. Het gaat om de volgende
projecten:
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De productartikelen

Bron: Rijkswaterstaat

Vanwege de complexiteit van deze projecten duurt de voorbereiding
ongeveer een half jaar langer dan vooraf was ingeschat. Vooralsnog is het
de verwachting dat de projecten in 2010 worden gerealiseerd, zoals reeds
is gemeld in de Midterm Revieuw (MTR). Dit geldt niet voor de reeds
gemelde vertraging in het deelproject Conserveren Haringvlietschuiven.
7 7.03.07 Realisatie Waterkeren

uitgaven 2006 in EUR mln.
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Raat. 2006

De p r o d u c t a r t i k e l e n

u i t m n 2Pü6 ifi EUR mln.
Begroting

Reallsatle

Versthii

Geteed
b g r . 2008

Real. 2006

Toelichting

Financiele toelichting
a

Dit is het gevolg van vertragingen bij de projecten aansluiting Sliedrechtse Biesbosch en Lexkesveer. Bij de aansluiting Sliedrechtse Biesbosch
is de vertraging veroorzaakt door problemen met de vergunningverlening. bij de Lexkesveer door vertraging in de grondaankopen.
Dit project hangt samen met het NURG-programma. Door vertragingen in het NURG-programma was minder inzet vanuit RWS benodigd.
De projecten: Dijkversterking Flevoland en Noordoostpolder en Steenbekleding Flevoland en Noordoostpolder moeten in samenhang worden
beoordeeld.
De verbetering van de dijken van de Noordoostpolder en Flevoland langs het IJsselmeer en het Markermeer is in 2006 afgerond. De verbetering
bestond uit verhoging en/of versterking van de waterkering of uit vervanging van de bestaande steenbekleding.
Het project is versneld om de realisatie in 2015 te behalen. Voor versnelling was meer budget benodigd. Het gaat hier om een kasschuif en niet
om een kostenstijging. Het totale project herstel steenbekleding Ooster- en Westerschelde is voortvarend opgepakt. In totaal is nu 1 1 1.6 km
verbeterd, waarvan 104.8 km in de Westerschelde en 6.8 km in de Oosterschelde. In 2006 is 20.3 km verbeterd hetgeen een (bijna) verdubbeling
betekent ten opzichte van de afspraak.
Het bedrag van € 50 mln. dat is toegevoegd naar aanleiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff, inzake de versnelde aanpak van
de zwakke schakels in de Nederlandse Kust en dijkversterkingen, is in 2006 voor een groot deel (ca g 40 mln.) onuitgeput gebleven. Er kon
formeel pas met de uitvoering van start worden gegaan na besluitvorming in de Tweede Kamer over de resultaten van de tweede toetsing en
de financiering van de prioritaire projecten. Dit heeít pas in het najaar plaatsgevonden. In 2006 konden de volgende subsidies nog wel worden
uitgekeerd: Maaskaden. Keersluis Lauwersoog, Markermeerdijk Enkhuizen-Hoornen Pr. Hendrikpolder-Texel.
Kleine projecten: De campagne «Nederland leeft met Water» is ten laste van Hoofdstuk XII. artikel 41 uitgevoerd.

b
C

d

"

'

Afwijkingen in de planning
l
De planning voor het gereed komen van hettotale programma Delta plan Grote Rivieren (DGR) isverschoven naar 2009 als gevolg van het
project herversterking Harlingen dat nog moet starten. Dit proiect is nog niet in uitvoering bij Provincie.
Zie de toelichting bij c.

1 1.03.02Realisatieprogramma

Waterbeheren

>-(w
-

Rrslhrrlr F l *.D,&
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De p r o d u c t a r t i k e l e n

Programma gereed
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Toelichting

Financiële toelichting
o

In 2006 wordt het verschil grotendeels veroorzaakt door vertragingen in de uihroering en latere betalingen. Hei gaat hierbij om: 111 Bij de sanering Malburgerhaven is vertraging ontstaan door latere aanbesteding en vertraging bij Start van de uimoering van het werk als gevolg van
discussie met de aannemer over het risico van het aantreffen van niet gesprongen explosieven. 12) Bij de sanering Oevers Markerink kon als
gevolg van vertraging van onderzoek bij de provincie (beproeving grondwatersaneringl het saneringsplan pas later worden opgesteld. (31 Het
project Sanering DriellRosandepolder is wel in 2006 opgeleverd, maar betaling is in 2007 voorzien. In 2006 is minder subsidie verleend dan was
ingeschat. Dit is het gevolg van latere indiening of lagere declaraties van subsidieaanvragers (gemeenten en waterschappen) in het kader van
de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamhedenbebouwd gebied (SUBBIED).
Vanaf 21 juli 2006 is de SVB regeling vervallen en kunnen geen nieuwe subsidie aanvragen meer worden ingediend. De Subsidieregeling
Verwerking Baggerspecie (SVB) blijft wel van toepassing op de afhandeling van aanvragen ingediend vóór 2 1 juli 2006. Net voor de sluitingsdatum van 20 juli. zijn er acht pro-forma aanvragen binnengekomen. hiervan zijn twee aanvragen naderhand aangevuld en positief beschikt. In
2006 zijn heeft er geen realisatie plaatsgevonden.
Sinds de invoering van de regeling in juli 2002 zijn (eind juni 2006) in totaal aan 44 aanvragen subsidies toegekend en zijn 1 4 aanvragen na
subsidietoekenning alsnog ingetrokken {omdat uitvoering niet haalbaar bleekl. In totaal is aan de 30 niet-ingetrokken aanvragen voor E 3.6
miljoen subsidie toegekend. Hiermee is het plafond van de subsidie bereikt. In totaal zijn er tot nu toe acht projecten vastgesteld en uitbetaald.
In verband mei juridische procedures is het project inrichting Idsselmonding vertraagd; oplevering wordt nu in 2007 voorzien.
De projecten Eemmeer, Nane As, Kreupel, Kamperhoek en EdamNolendam zijn vertraagd en konden in 2006 nog niet worden aanbesteed. Deze
vertragingen komen voort uit vergunningsprocedures met betrekking tot berging van grond bij Eemmeer, de functionele specificering van
nieuwe innovatie contracten bij Natte As, procedures inzake wijzigen bestemmingplannen bij Kamperhoek alsmede het verkrijgen van overeenstemming met Staatsbosbeheer inzake beheersafsprakenrondom Kreupel.
Voorspoedige uitvoering en aansturing op versnelling, dus betreft dit een kasverschuiving. Daarnaast is op dit project ook het saneringsdeel
geboekt, omdat dit als één project wordt uitgevoerd.
In het Bestuursakkoord uitvoering Besluit Beheer Haringvlietsluizen (december 20041, afgesloten tussen het ministerie van LNV, V&W en de
Provincie Zuid-Holland. heeft de provincie de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van het project zoetwatervoorziening en
natuurontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.De uitvoering bij de provincie loopt achter, waardoor ook de subsidieuitkering achterblijfr.
Projecten zijn uitgevoerd en opgeleverd. Enkele restpunten worden nog uitgevoerd, waardoor de financiële afronding in 2007 plaatsvindt.
Het baggerspeciedepot Koerogspolder 5 is niet doorgegaan. De financiële afwikkeling is thans afgerond. Het resterende bedrag is in in 2006
ingezet bij VNK-2.
Als gevolg van problemen in de acceptatietest kon Grave niet worden opgeleverd. De vispassage is echter wel opengesteld. De oplevering is nu
in het eerste kwartaal van 2007 voorzien. Bij Borghareri is de start van de uitvoering vertraagd als gevolg van een juridische procedure tegen de
Wbr-vergunning. Openstelling is voorzien eind 2007 en de oplevering in 2009.
Herstel & Inrichting: In 2006 is een begin gemaakt met de toetsing van alle proiecten aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water voorzover deze
bekend en uitgewerkt zijn. Deze toetsing wordt in 2007 afgerond. De verdere uitwerking van de projecten wordt ingevuld op basis ven de
uitkomsten van deze toetsing. In 2006 is geïnvesteerd in de aanleg van een natuurvriendelijke oever bij Duursche Waarden (IJssel) en de
aankoop van gronden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers (met name langs de Maas). Voor de overige projecten is de planvorming
verder uitgewerkt. De uitgaven passen binnen het totaal budget dat voor H&l beschikbaar is.
De tijdelijke subsidieregeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast (de zogenaamde u100 miljoen-regeling.) is per 1 april
2004 in werking getreden en snel daarna ingevuld met projecten. De eerste projecten zijn reeds afgerond. Het betreft bijvoorbeeld de realisatie
van een retentiepolder bij het waterschap Fryslan. het afkoppelen en infiltreren van regenwater i r i de gemeente Rijssen-Holtenen de bouw van
een gemaal bij waterschap de Dommel. De laatste projecten worden 2010 afgerond. De opdrachtnemer heeft op basis van de voortgangsrapporkage géen iactuur ingediend, waardoor er in 2006 € 14 mln. onbesteed is gebleven. Dit zal nu begin 2007 rot betaling leiden.
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Afwijkingen in de planning
De uitvoering van de saneringen worden gerealiseerd tot en met 2010. Verwacht wordt dat de financiële afwikkeling doorloopt in 2071.
In verband met juridische procedures is oplevering thans in 2007 voorzien.
Door vertraging in het vergunningenproces wordt oplevering van het laatste project voorzien in 2009.
Door vertraging in het proces bij de provincie wordt de oplevering in 2009 voorzien.
In het kader van bestrijding van wateroverlast wordt gewerkt aan de realisatie van twee gemalen te Gouda en IJmuiden. Beide projecten zijn in
2006 opgeleverd.
Voor gemaal IJmuiden worden in het eerste kwartaal van 2007 nog enige restpunten uitgevoerd.
Het baggerspeciedepot Koegorspolder is niet doorgegaan. De financiële afwikkeling is thans afgerond. Het resterende bedrag is in 2006 ingezet
bij VNK-2.
Het project is in 2004 opgeleverd. De financible afwikkeling is in 2006 afgerond.
a
In verband met juridische procedures is oplevering voorzien in 2009.
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Vertraagd door aanvullend onderzoek verzilting. Oplevering wordt voorzien in 2008.
De milieueffectrapportage (MER) is uitgelopen in de onderzoeksfase in verband met discussie
over de te maken keuzes van uit de verschillende voorliggende varianten. Medio 2007 wordt
het hoofdrapport MER ter vaststelling voorgelegd. Ais gevolg daarvan en de nog te bewandelen procedures rondom de MER en Ontwerp Tracébesluit (OTB) zal het Tracébesluit (TB] pas
eind 2007 plaatsvinden.
Vanwege de procedures rondom de MER zal het projectbesluit pas in 2007 plaatsvinden.
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a. Relatie producten en beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te
vinden in de begroting 2006 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII). Het infrastructuurFondsartikel hoofdwegen is gerelateerd aan de
volgende beleidsartikelen:
m artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg van
mobiliteit;
a artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;
m artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.

b. Budgettaire gevolgen van uitwoering
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Financiële toelichring
De hogere verplichtingenrealisatie ten opzichte van de ontwerpbegroting heeft voornamelijk betrekking op de A2 Tangenten Eindhoven en de
A4 Burgerveen-Leiden. Deze projecten zijn innovatief aanbesteed. waardoor de verplichtingen voor het betreffende project in een keer zijn
aangegaan en niet in onderdelen of gefaseerd.
' In 2006 is het Programma Filevermindering gestart om landelijke werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te
ondersteunen. Hiervoor zijn in 2006 bij Najaarsnota aan dit artikelonderdeel middelen toegevoegd. Uiteindelijk is er voor f 5.3 mln. aan
uitgaven gerealiseerd.
De hogere uitgaven voor het basispakket beheer en onderhoud zijn nagenoeg geheel veroorzaakt door de overdracht van de N34 en N46 en een
aantal rijkswegen in Zeeland, aan respectievelijk de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Zeeland. De Kamer is hierover geinformeerd
bij Najaarsnota 2006. De afkoopsom die met deze overdracht gepaard ging, bedroeg ruim e 194 mln.
De achtergrond en oorzaken van de lagere realisaties op de realisatie- en planstudieprojecten zijn in 2006 aan de Kamer gemeld en toegelicht
(Kamerstukken 11,2005-2006.30 560 A, nr. 2; suppleroire wet samenhangende met de Voorjaarsnota 2006).Hierbij is ondermeer aangegeven
dat - o m zoveel mogelijk te voorkomen dat na 2005 opnieuw in 2006 de feitelijke betalingen achterblijven bij de ramingen het noodzakelijk
was de kasprognoses van de projecten op het Infrastructuurfondc nauwgezet te monitoren en te herijken. Tezamen met de technische verwer-

'

-
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king van de in de brief van 6 december 2005 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken 11,2005-2006,30 300 A, nr. 29)aangekondigde
kasmaatregelen, was dit aanleiding om ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2006 een forse verlaging aan te brengen bij Voorjaarsnota. Voorname verschuivingen hebben plaatsgehad bij de wegenprojecten als AI/A6/A9 Craag, A12 e n een deel van de Zichtbaar, Slim en Meetbaar
IZSMI-projecten.
De meerontvangsten zijn hieronder apart inzichtelijk gemaakt. De oorzaak houdt veelal verband met de individuele voortgang bij de afzonderlijke projecten. De post ((diverse onivangstenit betreft onder andere bijdragen die verkregen zijn voor de RW4 Dinteloord-Bergen op Zoom en
RW9 Badhoevedorp.
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c. H e t actuele programma

12.01.0 1 Basispakket verkeersmanagernent

Verkeersmanagement is gericht o p de beperking van voertuigverliesuren
en het vergroten van de betrouwbaarheid van het netwerk. Op dit gebied
is in 2006 vooruitgang geboekt. Onderdeel hiervan is de verkeersgeleiding, welke in toenemende mate wordt gebruikt om verkeers- en
vervoersstromen actief t e sturen (omleidingroutes, dynamische snelheden). Zo zijn er pilots uitgevoerd met blokrijden en dynamische snelheidslimieten. Ter bevordering van het incidentmanagement zijn er
weginspecteurs met verkeersregelende bevoegdheden opgeleid en
ingezet. Dit heeft geleid tot snellere aanrij- en afhandeltijden bij incidenten. Verder is in 2006 een proef uitgevoerd met het versneld bergen
van vrachtauto's in de regio Utrecht en is onderzoek gedaan naar de
oorzaken van incidenten met vrachtwagens. De resultaten hiervan zijn
begin 2007 aan de Tweede Kamer gestuurd. Ten slotte wordt in alle
verkeerscentrales op dit moment met een drietal regelscenario's gebruikt,
éen voor de situatie tijdens de spitsen, één voor evenementen en één in
geval van calamiteiten.
Met het project Groot Onderhoud is i n 2006 een nieuwe aanpak gebruikt
bij werkzaamheden op de weg met als doel verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. In 2006 was de filezwaarte veroorzaakt door wegwerkzaamheden 4% van de totale filezwaarte. Het gemiddelde in voorgaande
jaren was dit 5%. De aanpak is gebaseerd op het goed en intensief informeren het publiek, het o p een ((slimme)>wijze uitvoeren van plannen door
het goed op elkaar afstemmen van werkzaamheden en het samenwerken
met partners. Bij de grote projecten wordt, waar dat kan helpen in het
verminderen van de overlast, gebruik gemaakt van de inzet van Openbaar
Vervoer-alternatieven.
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De luchtkwaliteitproblematiek heeft invloed op de voortgang van de planning van spitsstroken.
+* Binnen Verkeer en Waterstaat met het Netwerk Informatiesysteem (NIS) de areaalomvang van verkeerssignalering en doelgroepstroken per 31
december 2006 opnieuw vastgesteld. Deze is nu volledig actueel.
Bron: Rijkswaterstaat

72.07.02Servicepakket verkeersinanagement
In de tweede helft van 2006 is gestart met het Programma Filevermindering, ook wel ({Fileproofs genoemd. Het doel van dit programma is o m
met belanghebbenden en andere overheden in de jaren 2006,2007 en
2008 met creatieve oplossingen duidelijke resultaten te boeken in de
vermindering van files. Hierbij zijn in 2006 in totaliteit bijna drieduizend
ideeën door externe deskundigen beoordeeld o p de haalbaarheid. Dat
heeft geresulteerd in een programma met circa veertig projecten. Op een
aantal projecten is i n 2006 reeds resultaten geboekt:
e er is een aGroene-Golfteamii gevormd dat vanaf medio januari 2007 de
doorstroming bij de verkeerslichten in Nederland doorlicht;
m er is een Bestuurlijk Convenant (In de ban van de ring) getekend om de
reguliere doorstroming t e verbeteren op de ring AIO Amsterdam;
de openingstijden van diverse bruggen zijn gewijzigd: ze gaan niet
meer open tijdens de spits;
m de verkeerscentrales worden ondersteund bij het optimaliseren van
draaiboeken bij incidenten en werk in uitvoering door een mobiel
team;
e er is een ZOAB reiniger beschikbaar, die bij ongevallen de weg sneller
schoon kan maken;
de inzet van nieuwe calamiteitenschermen o m kijkfiles t e minimaliseren;
m er is een grootschalige praktijkproef gehouden met het ritsen in
blokken van 5 tot 10 auto's. Hiervan komen definitieve resultaten in het
voorjaar 2007 beschikbaar.

De areaafgegevens voor rijkswegen zijn opgenomen in de volgende tabel.
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Als gevolg van de overdracht van de N34 [provincies Overijssel en Drenthe) en N46 {provincie Groningen) en enkele wegen in Zeeland, is de
rijbaanlengte afgenomen.
** Bij de digitalisering van het areaal is de lengte van verbindingswegen en op- en afrinen opnieuw gedefinieerd. Het gevolg hiervan is dat de inen uitvoegstroken, die vroeger meegerekend werden als onderdeel van de verbindingsweg en op-/afrit, nu niet meer meetellen. Deze worden
nu gezien als onderdeel van de hoofdrijbaan.
Bron: Rijkswatentaat

12.02.07 Basispakket

Beheer en onderhoud

Ten aanzien van de afgesproken prestatie-indicatoren voor het basispakket
Beheer en Onderhoud zijn in 2006 de volgende resultaten behaald:
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Het is het afgelopen jaar niet voorgekomen, dat niet binnen de afgesproken tijd maatregelen waren genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen, na constatering van het Ltijdelijk) niet voldoen aan de normen van wegen, viaducten, auqaducten, bruggen en tunnels.
Zoals gemeld in de Mid Term Review Beheer en Onderhoud bij deontwerpbegroting 2007 beginr de staat van beheer en onderhoud van het areaal
rijkswegen op orde te komen. Daaraan liggen twee redenen ten grondslag.
1. Er in het kader van regulier onderhoud 250 km meer asfalt vervangen dan vooraf was berekend.
2. Daarnaast wordt Beheer en Oiiderhoud niet gelijkmatig verdeeld over de jaren. Het aantal wegvakken waar in 2006 het asfalt vervangen moest
worden lag bijvoorbeeld onder het gemiddelde. Hierdoor was er dat jaar meer ruimte om achterstand in te lopen. (Uiteraard zijn er ook jaren
waarin de hoeveelheid te vervangen asfalt hoger is dan gemiddeld). Daarnaast is ook het budget van de impuls 2003 í12.02.021 gebruikt om
achterstallig onderhoud in te lopen.
Bron: Rijkswaterstaat

72.02.02Servicepakket Beheer en Onderhoud
Impuls 2003
De uitvoering van het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud Rijkswegen,
waarmee wordt beoogd de meest urgente beheer- en onderhoudsachterstanden weg te werken, ligt op schema. Tot en met 2006 is 826 km achterstallig verhardingsonderhoud weggewerkt. Voor 2007 is de vervanging
van 474 km voorzien, waarmee de toegezegde 1300 km achterstallig
verhardingsonderhoud zal zijn gerealiseerd.

Daarnaast zijn in 2006 uit de impuls beheer en onderhoud de twee geplande renovaties aan de
Hagesteinse brug en de brug Keizersveer gerealiseerd.
Bron: Rijkswaterstaat
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Servicepakket meer vlot
In het kader van het servicepakket meer vlot is in 2006 de vrachtwagenparkeergelegenheid op de verzorgingsplaats ((De Paalir langs de A l uitgebreid. Tevens is nader onderzoek verricht naar de ongevallen o p de A67
tussen Geldrop en Leenderheide. Als follow-up hiervan zullen in 2007
pech-havens voor vrachtverkeer aangelegd worden.
Servicepakket meer veilig
In 2006 is gestart met de realisatie van de verkeersveiligheidsimpuIs voor
niet-autosnelwegen die in beheer zijn van het Rijk. Met de ombouw van
de N50 (Hattemerbroek-Kampen) is de veiligheid hier aanzienlijk verbeterd. Daarnaast zijn langs een tweetal wegen bermverhardingen aangebracht, zijn twee kruispunten verbeterd en zijn essentiële herkenbaarheidskenmerken aangebracht o p de N57, de N59 en de N60.
Het budget dat bestemd was voor verkeersveiligheidsmaatregelen op de
N34 en N46 is met de overdracht van deze wegen ter beschikking gesteld
aan respectievelijk de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen. Met
deze provincies is overeengekomen dat zij de afgesproken maatregelen
zullen realiseren.
Servicepakket meer kwaliteit leefomgeving
Met het servicepakket meer kwaliteit leefomgeving wordt een bijdrage
geleverd aan de uitvoering van het meeriarenprogramma ontsnippering.
In het kader van ontsnippering zijn in 2006 o.a. de faunatunnels N34 en
A28 (beide provincie Drenthe) gereed gekomen. Momenteel zijn i r i uitvoering de faunatunnels onder de A67 en N69 (provincie Noord-Brabant), een
amfibietunnel onder A27 (Noord-Brabant) en looprichels onder de A20,
A16 (provincie Zuid-Holland). Verder is i n 2006 gestafl met de voorbereidingen van de realisatie van ecoducten over de A2 (Kruisberg, Weerterbos, beide provincie Limburg), A28 (Huis ter Heide, provincie Utrecht), de
A l (Laren) en de A27 (De Bosberg) (beiden provincie Noord-Holland).

72.03.07 Realisatieprogramma hoofdwegennet

De lagere uitgaven op het ZSM-programma worden veroorzaakt door de
problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit. Hierdoor bleek het
noodzakelijk o m in de voorbereidende fase nieuwe en/of aanvullende
luchtkwaliteitsonderzoeken uit te voeren. De uitvoeringsplanning van een
groot aantal projecten is o m deze reden vertraagd (zie ook het Infraprioriteitenverslag).
De mutaties in de kasuitgaven hebben overigens geen effect o p de
geplande opleveringsdatums en de totale projectkosten. Voor een aantal
projecten is in de tabellen nadere informatie terug te vinden.
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vuur deze kasritme-aanpassii~yen
wurur verwezen naar de toelichting bij punt 4 onder de tabel Budgettaire gevolgen van de uirvoering.
Deze projecten zijn nieuw opgenomen in her realisatieprogramma en doorgestroomd vanuit planstudieprogramma na tracébesluit.
Als gevolg van vertraging bij het verleggen van kabels en leidingen is op dit project € 4 mln. minder uitgegeven.
Dit betreft naijlende betalingen. Het project is opgeleverd.
Dit betreft de post onvoorzien bij dit project, waar in 2006 geen beroep op is gedaan. Deze schuift door naar 2007.
De hogere uitgaven op dit project zijn o.a. het gevolg van hogere kosten voor benodigde asfaltreparaties, aanpassing van de grondslag waardoor een tweetal extra kunstwerkan nodig waren en het nemen van extra verkeersmaatrsgelen. Hierover is de Tweede Kamer bii Voorjaarsnota
2006 (30 560A. nr. 3) geïnformeerd.
Deze lagere uitgave valt samen met de daaarmee corresponderende bijdrage van de provincie Limburg. Deze waren in 2006 voonien, maar
zullen eerst in 2007 gerealiseerd worden.
Dit houdt verband met een bijstelling van de BLS-dienst bijdrage aan RWS. Voor 2006 resulteert dit in hogere uitgaven. In latere jaren staat hier
een verlaging tegenover.
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Hier is sprake van vertraging, mede veroorzaakt door luchtkwaliteitproblematiek.
Dit betreft middelen voor het project filevermindering die ten laste van het realisatieprogramma aanleg rijkswegen worden gebracht.
Het gaat hier om diverse kleine proiecten en projecten die in afronding zijn. Per saldo is er over 2006 sprake van hogere uitgaven. Dit is onder
andere het geval bij de N33, de trajecten Appingedam-Spijk en Spijk-Eeernshaven.
Een langere procedure was nodig door de keuze van verdubbeling.

J

k

'
'

Het onderdeel Hooggelegen één jaar later gereed vanwege vertraging bij het alliantieconrraci.

De volgende openstellingen van wegen hebben plaatsgevonden:

2
15
15

50
33
16

2005
2005
2005

Oudenrijn-Everdingen
Aansluiting Vondeiingenplaat

Europaweg
Eindhoven-Oss, gedeeite VderrUss
Spijk-Eemshaven
Reconstructie aansluitingen HerdinxvsldGieSsendam e n Sliedrecht

Jan
Juli

2

n ~ t

2W5

k
Dec

2005

A@

nvt
B,5
6

2006

Dec

n~

6
nvt

nvt

2

nvt
4

nvt
2

2

1

nvt

nvt

Bron: Rijkswaterstaat

12.03.02 Planstudieprogramma na tracébesluit

Op de beide planstudieprogramma's {zowel na als vóór tracébesluit) is in
2006 ten opzichte van de stand in de begroting E 414 mln. onbesteed
gebleven. Voor de motivatie wordt verwezen naar de toelichting punt 4
onder de tabel Budgettaire gevolgen van de uitvoering en de planstudietabel onder 12.05.

A g a v e n 2006 in EUR i . .....

roject: OmschrijGng
Bsgmting

Realisatie

Verschil

Begroting

Aealisatle

2006

2000

Cate@orisO

Pmjmten-woa
Aflossing tunnels
RW 11 Alphen aan de R i j n - B d e g i a v ~
betding PP5 constnistitr

P r o w ~ Iinddwl
n
Zuid
Exploitatie Westerscheldetunnel
RWW Rosmalen-Gefien, PPS

'

De betaling voor de Wijkertunnel en Tunnel de Noord is neerwaarts bijgesteld in verband met de contractuele aanpassing van de prijs per

passage.

Bij de Westerscheldetunnel is sprake van een e 3 mln. hogere uitgave vanwege een ontoereikende indexering van het budget in het verleden.
In 2006zijn de kosten van de afwikkeling van de grondverwerving bovenop de jaarlijkse PPS-bijdrage van € 14 mln. gekomen.
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Ebschrijving

n-ORIE

Gereed

Begr. 2006

Real. 2006

Pr

2007

Toelichting

l

Pacábsluit is in Z W 6 genomen, de procedures bij de
RvS worden naar verwachting in 2001 ufgerond.

Categorie 1 (voor tracebesluitl
Projecten landsdeel Noord
RW31 ZuricWiartingen
Probcten l a n d s d d O&
RW 28 Hattemerbrosk-ZwoIIe&ppei en
k m l u i r i n g A28 en A32
RW 34 omleiding Ommen in comh met RW 35
Zwolle Almela

Vanwege ds problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit is hst tracdbesluit vertraagd naar 2007.
Het uadbesluit is maart 2006vestgesteld. de procedures b i j de R& warden naar verwachting in 2007
afgerond.
Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit worden de trac4basluitm voor zowel het
traject Ewijk-Valburg als hst traject Valburg Grijsoord In 2007 verwacht.

-

Prdecten lanù6dee.i West
RWl/RWG/RWS Benutting

wab

RW Amsterdam Utrecht (Hclondr-ûuderirijnl
2x5
RW2 Oudenrijn-Deil

tb
W P ~

Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit is hst WAB veitraaad naar begin 2007.
Vanwege een scwewijrigin~ (van 2x4 naar 2x51in
mei 2006 is het traciibesluit een jaar uitgesteid.
Vanwege de problematiek op het gebied van de iuchtkwaliteit voor zowel het traject Oudenrijn-Everdingen
als het traject Everdingen-Deil zijn de trabhbiuiten
vertraagd naar 2W7.
Het WAB is i n 20D6 vastgesteld, de procedures bij de
RvS worden naar verwachting in 2007 afgerond.
Vanwege de probismati& op het g s b i d van de luchtkwaliteit is het WAB vertraagd naar 2008. Naar
verwachting worden de procedures bij de RvS eveneens in 2008 afgerond.

Rvü 9 Koedijk-De Stdpen Benutting
RW 1QTweedeComtunnel en Westrandineg

Het betreft twee afronderlijlre procedures. Het OTB
voor de Coentunnel is in december 2006 vastgestetd,
het trac6besluit voor de Coentunnel wordt begin 2007
vastgesteld. Het tracbbesluit van de Westrandweg
wordt naar verwachting in de loop van 2007 vastgesteld.
Het WAB is in 2ûû6 vastgebtelt3. de procadures bij de
RvS worden naar varwachting in 2007 dgemnd.
Vanwege de p r o b b a t j e k op het gebied van de luchtkwaliteit is een vertraging opgetreden. Naar verwachting wordt het tracébesluit in PW0 genomen.
Traject Utretht-Maarsbergen: vanwege de probleme
tiek op het gebied van de luchtkwaliteit is het WAB
vertraagd naar 2007;naar verwachting worden procedures bij de %S eveneens i n 2007 -afgerond. Traject
Veendandaaf-Ede: het WA0 i6 in 2006 vaetgesteld
Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit is het WA0 vertraagd naar 2007.
Op verzoek van &Tweede kamer wordt het standpunt herzien, waarna een nieuw OT8 zd worden
opgesteld.

RW12 Den Haag-Gouda Benutting

RW l 2 Maarsbergen-Veenendaal
RW 12 Utrecht-Maarsbergen en
Vwnendaaf-Ede

M 12 Utrecht West BenuRing ism Woedetr
Gouda

RW 50 RamspoCEns
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? W 4 Venlo ism w73 zuid,

M 8 rn Oost.

angent Roermond
3W2 Passage Maastricht

WW

2ûû7

pr

2007

rb

2010

Vemvegs de problematiek op het gebied van de luchtkweiimit i s s h vertraging m e t r e d e n van 1 jaar.
Vanwege de problematiek op het gebied van
luohtkwaliteit is de planstudie vemaagd.
Oowdiwne ootzebn, waerufldsr problematiek op
het gebied van óe luchtkwaliteiten aan scope

wijriglng, Is @reen venragmg opgethihn.
htsgorkJ 3
Braiecten h d s d d Oost
W1 Barneveld-Deventer

rb

Project beëindigd. Er is een verkenning opgestart
'voor het traject Apekioorn-Deventer: de regio voert
deze uit.

Bron: Rijkswaterstaat

12.05.01 Lopende verkenningen

andsdeel Oost
tansluiting A15 (Ressen)-Af2 IZeveriaarl

ûeieikbaarhprd

Beituurlifk b r l e g

ZW6

Nou Mobiliteit

260s

.andsdeel West
jebiedsgerichíe verkenning ütrecht ímtvinrkana)yse)
Bron: Rijkswaterstaat
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a. Relatie producten en beleid

Op dit artikel worden de producten o p het gebied van Spoorwegen
verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de
beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de
begroting 2006 van Verkeer en Waterstaat (XII) bij beleidsartikelen:
- artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg van
mobiliteit;
- artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;
- artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.

b. Budgettaire gevolgen van uitvoering
T.bul budgwilmlm gavolgan v i n uilroadnp lin e m . )

73.07 RailvcrkwrdeidÍtq
13.02 Onderhoud en v s m $ l n g
13.02.01 Regulier onderhoud
13.Q202Grote onderhoudsprojecten
13.M.03Remelasten
13.02.04Betuweroute
I3.Mhnleg
13.0&01 Reoiisatiepr~rammepersonenvervoer
13.133.02Radlsatieprograrnmagoederenvervoer
13.03.03 Uitgeven leeniadliteit versnelds aanleg
73+04Geinttgmede wntracmen/PPS
t.3-U6 Vwkenninen en planstridies
13.08.01 Plan~tudieprogrammapersanenvewmr
13,05.02 flanststudieprogtamma goederenvenroer
1105.03 Verkenningenprogramma

\ppirrnr~kgama

91 364
1I$5IS1

93251

IK36131

IYI39l
710834

607988

625 483
1888M
22 610
372286

O

316090

92935

30750
26 416
41624
B 905
5 274
1 137
2 500

72593
l9 966
8 247
9 70s
2000

1783

f5970
921542
412042
408 O00

17281'
619W
2985922
216 itS3'

1M6W

62154'

O

226706
-346072
-329971'
16 lol7
O

718358
845 081
48651

26 4 4 û

44374
98 8
6487
1 047

2 o62
l 12.9

-

3 1%
691

-

-1213
&
438

854

Financiële toelichting
' Dit betreft bijna geheel de toevoeging van BTW en loon- en prijsbijstelling.
De voornaamste oorzaken van de hogere realisatie in 2006 rijn:
0 De BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende
post van het ministerie van Financih is gecompenseerd i137 mln). De begroting is exclusief B W geraamd, terwijl de realisatie inclusief
BTW is. Tot en met 2006 (dus ook in Jaarverslag) moet BTW elk jaar geclaimd worden uit de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën op grond van de betaalde projecten. Daaroin is in het Jaarverslag 19% bij de begroting opgeteld. Vanaf 2007 is dit veranderd. aangezien
het Ministerie van Financiën vanaf 2007 structureel de BTW naar de begroting van UenW he& overgeboekt.
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D e productartikelen
m Een kasschuif om de middelen voor Beheer en Instandhouding beter aan te laten sluiten op de financiële behoefte van ProRail zoals die blijkt

uit het beheerplan 2006, rekening houdend met de productie 2005 Ie 70 mlnl;
m In plaats van ProRail een beroep te laten doen op de leenfaciliteit is besloten een bedrag van 8 75 mln a fonds perdu te financieren. Dit past

in het beleid van schuldreductie ProRail.
m Aan de NS is in 2006 een subsidie verleend van E 45 mln voor aanloopverliezen bij de Thalys;
m Om de kosten voor onderhoud Betuweroute apart inzichtelijk te maken zijn de kosten van 13.02.01 Regulier onderhoud overgeboekt (ca. E 23

"

'

mln) naar het nieuwe artikelonderdeel 13.02.04.
De hogere realisatie op dit artikelonderdeel is m.n. veroorzaakt door:
De BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende
post van hel ministerie van Financiën is gecompenseerd (G100 mln). De begroting is exclusief B W geraamd. terwijl de realisatie inclusief
BTW is.
De voor de Ze fase van het Herstelplan benodigde middelen zijn in 2006 overgeboekt IE 143 mln) vanuit realisatieprogfamma personenvervoer naar het Onderhoud en Vervanging. Dit omdat de verschillende onderdelen van het Herstelplan (vervangingen. oplossen capaciteitsknelpunten, kleine projecten) vallen onder de definitie van Beheer en Instandhouding. In lijn met het amendement Van Hijum -Van der Ham
(Kamerstukken 11. 20052006, 30 300 A, nr. 16) zal overigens f 105 mln. binnen het programma worden bestemd voor capaciteitsknelpunten
in Brabant en de Randstad. Mede als gevolg van besluirvorming over de Mid-Term Review (MTRI is uiteindelijk B 40 mln. van het budget van
de 2e fase van het Herstelplan niet tot betaling gekomen;
een overboeking vanuit VWS voor de Valysregeling (E10 mlnl;
De gerealiseerde rentelasten zijn hoger begroot omdat de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW
over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën is gecompenseerd (20 mln). De begroting IS exclusief
BTW geraamd, terwijl de realisatie inclusief BTW is. Daarnaast is in het kader van de schuldreductie ProRail is 60 inln extra afgelost. Dit past in
het beleid om de schulden van ProRail te saneren. Hiervan was 8 25 mln. al voorzien uit hoofd van afspraken die vorig jaar in dit kader zijn
gemaakt.
In de begroting 2006 was hiervoor geen apart artikelonderdeel opgenomen. Om de kosten voor onderhoud Betuweroute apart inzichtelijk te
maken zijn de kosten van 13.02.01 Regulier onderhoud bij Najaarsnota overgeboekt naar dit nieuwe artikelonderdeel.
De voornaamste oorzaken van het verschil met de ontwerpbegroting 2006 zijn:
De BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende
post van het ministerie van Financiën is gecompenseerd (E50 mln). De begroting is dus exclusief BTW geraamd. terwijl de realisatie inclusief BTW is.
m De voor de 2e fase van het Herstelplan benodigde middelen zijn in 2006 overgeboekt ( € 143 mln) vanuit realisatie personenvervoer naar het
Onderhoud en Vervanging. Dit omdat de verschillende onderdelen van het Herstelplan (vervangingen. oplossen capaciteitskiielpunten, kleine
projecten) vallen onder de definitie van Beheer en Instandhouding (zie ook ad2)).
Diverse kasritme-aanpassingen bij de projecten ( - E 243 mln). De oorzaken zijn project gewijs nader toegelicht onder de 13.03.01 realisatieprogramma railwegen {personenvervoer).
Overboeking naar Reaiisatieprogramma goederenvervoer (stillere remblokken) (-& 4 mln)
De voornaamste oorzaken van het verschil met de ontwerpbegroting 2006 zijn:
De BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende
post van het ministerie van Financiën is gecompenseerd iB 6 mln). De begroting is dus exclusief BTW geraamd, tenuijl de realisatie inclusief
BTW is. Daarnaast zijn er diverse kasritme-aanpassingen bij de projecten (- € 28 mln). De oorzaken zijn voor de betreffende projecten nader
toegelicht onder 13.03.02 realisatieprogramma railwegen (goederenvervoer).
De volgende geraamde ontvangsten zijn niet ontvangen in 2006. Veelal ligt er een relatie met de uitgaveiiprogrammering:
HSA l- £ 15 mln);
Bijdrage TEN CAU (Corridor A'dam - Utrecht) ( - E 5 mln);
ProRail Taakstelling EAT (Engeneering,Administratie, Toezicht) (-E11 mln); deze ontvangst zal nu in 2007 worden verkregen);
Bijdragen Sloelijn (-f7 mln);
Diverse ontvangsten (teveel betaalde voorschotten voorgaande jaren) l€ 1 mln).
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c. Het actuele programma
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13.03.07 Realisatieprogramma personenvervoer

uitgaven ZW6 in EUR mlo*
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* Enkele voor 2006 geplande betalingen hebben al in 2005 plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook betalingen doorgeschoven van 2006 naar 2007 als
gevolg van discussie over contractuele verplichtingen en dan met name vanwege te late en niet juiste leveringen.
Voor het programma emplacementen geluid bleken in 2006 minder maatregelen nodig dan voorzien. Daarnaast is de doorlooptijd van enkele
innovatieve maatregelen langer.
Het verschil wordt veroorzaakt door de opname in deze post van het project Hilversum Capaciteitsverruiming dat hiervoor onderdeel uitmaakte
van de post Regionet. Daarnaast is eind 2006 de door ProRail voorgefinancierde AK (Algemene Kosten) aan ProRail betaald.
d De indienststelling is verschoven naar het Ze kwartaal 2007 als gevolg van een vertraging bij de oplevering van het nieuwe beveiligingssysteem
en de daarvoor benodigde veiligheidscertificaten. Dit heeft ook effect gehad op de geplande uitgeven. Daarnaast heeft er in 2006 een correctie
plaatsgevonden in de AK, lopen de eindafrekeningen van enkele contracten langer dan gepland en zijn de kosten van het herstel van
bovenleidingportalen lager uitgevallen dan vooraf aangenomen.
" Onderdeel halte Helmond Brandevoort is conform planning opgeleverd maar een deel van de geplande werkzaamheden (traplliftgebouw noordzijde) is doorgeschoven tot na de indienststelling.Ten aanzien van het onderdeel Arnhem Zuid duurt de afhandeling van meer- en minder werk
langer dan gedacht.
Voor de post afdekking rísico's spoorprogramma's geldt dat de daarvoor beschikbare gelden dit jaar niet tot betalingen hebben geleid;
g De afhandeling van meer- en minder werk duurt langer dan voorzien en een aantal afrondende werkzaamheden van een aantal reeds in dienstgestelde projecten is doorgeschoven naar 2007. Voorbeelden zijn aanvullende wensen/eisen van de gemeente ten aanzien van de tegels en belijning nieuwe tunnel, opbreken van een ovetweg omdat de tunnel later in dienst gesteld is vanwege vertraging in procedures. Her opheffen van de
overweg Arnhemseweg te Apeldoorn is doorgeschoven naar 2007 omdat de tunnel die de overweg moet vervangen niet in dienst kon worden
genomen omdat de aansluitende omgeving niet gereed is.
h Er was bij het opstellen van de begroting 2006 nog geen zicht op een reële kasplanning omdat aanvragen nog ingediend er1 beoordeeld moesten
worden.
' De voorschotaanvraag 4e kwartaal voor dit project is achteraf te laag geweest.
i Medio 2005 heeft het project Sporen in Arnhem, waaronder Arnhem 4e perron, een herstart gemaakt omdat de uitgangspunten zijn gewijzigd. Zo
wordt de gedachte viersporig-heden op de lijn Utrecht - Arnhem op de middellange termijn (voor 2020) niet voorzien, vervalt een derde goederenspoor en wijzigt de functionele inrichting van richting- naar liinbedriif (wat beter aansluit op detoekomstige vervoerwaatde en lijnvoering). Daarnaast dient het proiect een verkorte tracéwetprocedure te doorlopen waardoor realisatie en kasbudgetten verschuiven.
k Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag.
- een te hoge voorschotaanvraag 4%kwartaal;
een verwachte verrekening met NS heeft niet plaatsgevonden;
- enkele werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2007.
De uitgaven betreffen feiteiijk alleen nog verrekeningen met Rijkswaterstaat.
"l
Realisatie conform begroting.
" Op dit proiect is sprake van onderuitputting door stariproblemen bij de conditioneringsfase (grondverwerving en verleggen kabel en leidingen)
van diverse deelprojecten en vennierh ten laste van de tweede fase Herstelplan.
" De post onvoorzien is niet helemaal benut.
De aanbesteding van de toegevoegde scope [perronkappen) heefï langer geduurd dan verwacht. De indienststelling van deze kappen is voorzien
in 2007.
Q De aanvraag is pas medio 2006 binnengekomen. Om die reden zijn de geplande uitgaven 2005 doorgeschoven naar 2006.
Als gevolg ven een scopewijziging, het integreren van vastgoed (kantoren en woningen) in het ontwerp van de OV-terminal en het formuleren van
de eisen die daaraan gesteld worden, is een vertraging ontstaan in de planning, met effect op de geplande uitgaven.
De beschikkingsaanvraagis nog niet ingediend omdat eind 2006 nog overleg plaatsvond tussen de gemeente Den Haag en NS over de financiële
bijdrage van NS aan de realisatie van het Integrale Ontwerp betreffende de OV-Terminal en de commerciële ruimten van NS.
De lagere realisatie is een uitwerking van de tweede fase Herstelplan. Daarnaast is een deel van de scope (restwerkzaamheden bovenleiding.
schouwpaden e.d) doorgeschoven naar 2007. Een deel van de scope wordt gelet op de korte bruikbaarheid (tot 2010) niet meer gerealiseerd. De
bestaande infra kan toch zodanig worden gebruikt dat aan de functionele vraag kan worden voldaan.
" Het beoogde plan voor het postzakkengebouw ( I e fase). waarvoor een beschikking is afgegeven, wordt bij nadere uitwerking van het totaalplan
herzien, waardoor de geplande bouwactiviteiten 2006 niet zijn uitgevoerd en de indienststelling vaor de I e fase is verschoven naar 2008.
" Kasrealisatie 2006 blijft achter als gevolg van een vertraging in de aanbestedingsprocedurevan de loopbrug door oileiiigheid over deiinilief
ontwerp OV.
';

-

'
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De vertraging is ontstaan doordat een goede uitwerking van de afspraken met NS langer duurde dan verwacht. Deze afspraken waren noodzakelijk voor het sluitend maken van de businescase. De verwachte uitgaven in 2006 zijn hierdoor ook niet gerealiseerd.
De achterblijvende uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door het niet conform planning verwerven van gronden.
Lagere uitgaven worden veroorzaakt door het verwerken van een aanbestedingsmeevaller en doordat post Onvoorzien niet geheel benodigd was.
Lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door de overheveling van het project Hilversum capaciteitsverruiming naar de post kleine
Projectenn.

Voor de toelichting o p het verschil van de datum van oplevering wordt
verwezen naar de toelichting die hierboven is gegeven voor het verschil
tussen de begroting en realisatie 2006.
13.03.02 Realisarieprogramma goederenvevoer

uitgaven 2006 in EUR mln.
Begt'trcing

Reekle

Verschil

Gere
Begroting
2006

Reaiisale

ZW6

Prohcten lintdnetionol
A$bmn Cluster li
PAGE risicoreductie
Pñot Fluisteft~binen
Prejwtem iaritisdealWast
SpaortrntsiuiyngNW Hoek Maasv4skte

b

d

er is E 4 mln. minder uitgegeven dan begrool. Er tijn geen nieuwe projecten gestart en de besluitvorming van de lopende projecten is nog niet
afgerond.
Er is f 3 mln. meer uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat er een extra pilot is toegevoegd: het verzamelproject geluidpi pilot LL-remblokken
op goederentreirienbi. Oe daarvoor benodigde middelen zijn afkomstig uit de voor het Innovatieprogramma Geluid (IPGI gereserveerde
middelen.
Er is € 4 mln. minder uitgegeven dan begroot. De beschikkingsaanvraagis later (medio 20061 ingediend, waardoor pas iri het najaaf van 2006
met de aanleg is begonnen. Hierdoor wordt een aanzienlijk deel van de geplande uitgaven doorgeschoven naar 2007.
Er is e 1 4 mln. minder uitgegeven dan begroot. Het onderzoek naar en het opruimen van «niet gesprongen explosievenn hebben een forse
vertraging opgeleverd. Hierdoor is een vertraging opgetreden van ruim een halfjaar en schuiven de geplande uitgaven naar achteren. Daarnaast worden de geluidsmaatregeien aan de Zeeuwse lijn later getroffen dan gepland en is het aanbrengen van de raildempers is verschoven
naar 2008 in verband met vrijgave van nieuwe typen.
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13.04 Geïntsgrasrde eontractvo&ri

uitgaven #W)e in EUR mln.

Project

Begroting

kschrijving

Realisatie

Verschil

teek Infraprovider (IR b e s ~ h i ~ r h e i d e v e r g o s d t n(13.04)
g
ie& infraprovibr IIP)onderhud 11802)

44
1

U4
O

- 1'

rutaal categorie O

45

44

-1

&g roting
2006

Rsdsatm
Nc-6

O

Totaal mabatleprogrammi*

-

Afronding

..

..

.

.

.

1a.a-Yirkwnnbigrnm pbmmdb

73.05.02 PPlanstudieprogramma spoorwegen goederen vervoer
B*tifrg
2008
Piojectornsdirl~vingCdegarie I
Projeaan iiiiterlrretionaal
Aslesten cluster III pr

Reali~atlb
2Oû6

2006

2007

Bron: DG Personenvervoer

13.04.03 Verkenningenprogrammaspoorwegen goederenvervoer

Gereed
~p

-

bnchdsst (iiilcrlri.tlonid
Overdracht spowaansíuitinQm
Motie iTK 27 M.nr 65) V en W
p

p

Bron: DG P e r s o t l e n v e ~ v ~ = ~
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De productartikelen

a. Relatie producten en beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Regionale/lokale
infrastructuur verantwoord. Deze producten zijn gerelateerd aan de
beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de
begroting 2006 van Verkeer en Waterstaat (XIII bij beleidsartikel 34.3
Betrouwbare netwerken en voor~pelbarereistijdldecentrale netwerken.

b. Budgettaire gevolgen van uitvoering

i4 ReslmaKlakaie infrs

Realisatr,

Begrotir,,

Verschil

2006

2005

fa~wReen

mg-

2008

2006

76587

m977

2006
-149410'

-

aions

2 7 5 ~ ~ 3 227 1 ~ 8

-S

~ W

14.t Grom fsglonaa~~okak
pfojectrn

14.1~1
Verkenningen
11.72 Planstudisprogramma r a f l ~ k
4.1.3 Realisarneprogramme regflok
14.2Regiansle mah Fondsen
4.2.1 Rijksbijdrage
4.2.2 Terugsluisopbrengsten

Financiële toelichting
' De eerder voor 2006 voorziene aanvraag voor een subsidiebijdrage voor de N 201 wordt pas in 2007 ingediend i.v.m. de langere voorbereidingstijd van de provincie Noord Holland o.a. door de luchtproblematiek. Hierdoor zijn in 2006 minder verplichtingen aangegaan.
Er zijn minder aanvragen voor planstudies ontvangen dan geraamd.
De overschrijding op dit artikel onderdeel is met name het gevolg van extra betalingen aan Randstadrail en (eerder dan gepiande) betalingen
voor de Beneluxmetro. Daarentegen zijn andere projecten achtergebleven, te weten:
N201 Masterplan: Wegens luchtproblematiek heeft er geen realisatie plaatsgevonden.
Noord Zuid lijn: Als gevolg van het niet halen van de mijlpalen door gemeente Amsterdam is er minder betaald.
Randstadrail l e fase: Op dit project i$130 mln meer betaald conform afspraak met de Kamer dat indien de ruimte op het arrikel het toelaat er
meer rekeningen kunnen worden betaald.
Vanuit de regionale mobiliteitsfondsen zijn aanvragen niet danwel re laat ingediend. Hierdoor is er in 2006 minder uitgegeven. De middelen die
in 2006 niet zijn uitgegeven komen via het voordelig saldo beschikbaar in latere jaren.
Er zijn in 2006 geen betalingen verricht. Dit is het gevolg van het feit dat de compensatie voor het niet doorgaan van de proef met het spitstarief
var1 E 81,6 mln voor de drie BOR regio's, reeds geheel in het jaar 2005 was betaald.

-
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c. Het actuele programma

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaa/

uitgaven 2006 in EUR mln.
Begroting

Realikatie

Verschil

Eqroflng

Realisatie

2008 1

2002

ZW2

2010

201 l

iategorie O

I

Projecten.hrids&d WW

Beneluxmetro (VINEX1
DUUR^^ veilig Wesi Z ~ U W S -fiddten
V~
Na9
Zuidlijn Noord WC
landstadrail Is fase
!uid tangent kerntraject fier 2
tqn Gouweliin Oost

20
1

38

-

39

5
D

19'
4b
- 3Bc

Tilburg Noord wmtarigent

De hogere uitgaven betreffen hoofdzakelijk de niet in 2005 uitgegeven gelden. Deze zijn in 2006 aan de begroting voor dat jaar toegevoegd en ook
tot betaling gekomen.
b Op dit project heelt een niet geraamde afrekening plaatsgevonden.
C Voor de N201 is de beschikkingsaanvraagnog niet compleet, waardoor geen betaling heefi kunnen plaatsvinden (zie ook de toelichting bij de
verplichtingen, zoals opgenomen onder de tabel budgettaire gevolgen van uitvoering). De verwachting is dat de beschikking in 2007 kan worden
afgegeven.
d De lagere kasrealisatie voor het project NZ-lijn komt doordat de gemeente Amsterdam pas na het behalen van mijlpalen kan declareren. Dit was
nog niet aan de orde.
e In lijn met de gemaakte afspraken over de bijdragen aan het project Randstadrail. fase 1 is dit deel van de bijdrage eerder betaald dan was voorzien. Het proiect is gerealiseerd in 2006. De daadwerkelijke ingebruikname van de belangrijkste delen van Randstadrail is uitgesteld. De aansluiting op Rotterdam Centraal staat gepland voor 2008.
Voor het Experimenteerfonds zijn in 2006 geen uitgaven verricht. In 2006 zijn geen experiment of bijzondere projecten uitgevoerd
a

74.0 1.02 Planstudieprogramma regionaai/iokaa/

Gereed
Begtoting 2006

I-Ulversum mediapark
Rijn Gouwelijn Oost
Projectril p
IZuid

Realisatie SM16

nvt

Eindhoven BOCE

Tilburg Noord west Tangent
Hilversum Mediapark is een BDU project gewor<
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De projecten RijnGouwelijn-Oost en Tilburg Noordwest tangent zijn overgegaan naar de realisatiefase.
Voor de RijnGouwelijn Oost wordt de beschikking verwacht in 2007. Het
jaar 2006 bleek niet haalbaar door de langere voorbereidingstijd en het
referendum in Leiden. Voor Tilburg Noordwest tangent is in 2006 de
beschikking voor de VenW-bijdrage afgegeven.
Voor Eindhoven BOSE is in 2006 geen projectbesluit genomen, omdat de
SR€ (stadsregio Eindhoven) weliswaar een voorkeurstracé heeft gekozen,
maar er ook nog onderzoek naar alternatieve mogelijkheden wordt uirgevoerd. Pas als de keuze is vastgesteld zal het projectbesluit worden
genomen. Als taakstellend budget is een bijdrage van £ 50 miljoen (prijspeil 2005) toegezegd.
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a. Relatie producten en beleid

O p dit artikel worden de producten o p het gebied van Rijksvaarwegen
verantwoord. De verantwoording van het onderliggende beleid is terug te
vinden in het Jaarverslag 2006 van Verkeer en Waterstaat (XII). Her
productartikel Hoofdvaarwegennet is gerelateerd aan de volgende
beleidsartikelen:
artikel 33: Veiligheid gericht o p d e beheersing van veiligheidsrisico's;
m artikel 34: Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijden;
m artikel 35: Mainports en logistiek;
artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.
b. D e budgettaire gevolgen van uitvoering

Realisatie

16. Hoofdvewvegenset

2005

Begroting
2006

Verschil

45SW

6 664

2006
461 764

15.0 1 Vefkeersmanagernent
15.01.01 Basispakkst verke~smanagsment
15.02 Beheer en onderhoud
15.02.01 Basispakket Ba0 h o o f d v a a m p e n
16.02.02 Serviaspakk%rB&O hoafdvaa*lvegen
15.02.04 Groot variabel onderhoud
15.03Aanlegen plansludia na t r a ~ h s t u i f
15.03.0f Reatisatieprogramma hoofdvaannregen
15.03.02 Phnstudiepmprammana ttacebeskiit
15.06 Verkenning en planstudies v a r tmmbesluit
15.05.01 Verkenningen
15.05.02 Planstudbptogramms voor tracabesluit
h n totde uitpsven:
- Bijdrage aan baten-lestendienst
Restant

-

92 &iB

72209

92 608

72 209
296 072
187 641
20 353
88 178
92 239
89 608

&Y2646
352 787
63 862
16096
U 752
dd 152

2006

2 631

5 532

78 520
6 371

5832

12 149

347 670
b7 430

73658
73 558
299062
137 774
46000

115288
87504

- 1348
- 1349

-

-2990
49 767'
25 b4T2

-2?1103

- 5265

88584
7 920
32086

-

64 6
25840

-13 4915

306 456
195 754

24

528g4
T3586
75

-

35 ?S4
-58324

De totale kosten voor Beheer en Onderhoud zijn verantwoord in de jaarrekening van de baten-lartendienst Rijkswaterstaat. Deze is opgenomen in
het jaarverslag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII). De bij 15.1 en 15.2 opgenomen bedragen hebben betrekking op de
bijdragen van het moederdepartement. De mutaties ten opzichte van de begrote bijdragen zijn hieronder toegelicht.

Financiële toelichting
De hogere uitgavenrealisatie heeft voornamelijk betrekking op de versnelling van het onderhoud van de vaarwegen. De toevoeging van de
2.

3,

daarvoor bestemde begrotingsgelden heeft bij de tweede suppletore begroting over 2006 plaatsgevonden.
De lagere realisatie is het gevolg van het feit dat een aantal afkopen in het kader van Brokx-nat niet in 2006 maar in 2007 zal plaatsvinden.
Deze lagere realisatie is onder andere het gevolg van vertraging bij de volgende projecten:
Amsterdam-Rijnkanaal. doordat de deuren van de Prinses Irenesluis vervangen moeten worden in plaats van gereviseerd;
Maas, bij baggeren en kunstwerken doordat werkzaamheden gedusterd worden waardoor de contracwoorbereidingen iets meer tijd
vergden;
Baggeren Noordzeekanaal, als gevolg van een aanpascing in de uitvoeringsplanning.
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5.

Het project Maasroute, modernisering fase 2.verruiming tot klasse Vb is in 2006 officieel gestart in plaats van 2005. Als gevolg van technische
omstandigheden hebben de werkzaamheden bij sluis Weurt in 2006 vertraging opgelopen. De vertraging wordt naar verwachting in 2007 ingelopen.
De lagere uitgaven op dit onderdeel worden voornamelijk verklaard doordat er bij de Zuid-Willemsvaart (gedeelte Maas-Den Dungen) minder
grond en vastgoed is aangekocht, vanwege het ontbreken van een tracébesluit.
Er zijn minder ontvangster) gerealiseerd doordat in de raming van de VBS (VerkeersBegeleidingsS~steem)ontvangsten rekening is gehouden
met een niet geëffectueerde tariefverhoging. Verder zijn de investeringen in de Schelderadarketen lager, waardoor de inkomsten analoog
daaraan ook minder zijn.

c. Het gerealiseerde programma

18.O$ Yirkeemnuri~pmunt

Bron: Rijkswaterstaat

15.0 1.01 Basispakket Verkeersrnanagement hoofdvaarwegen:

Met betrekking tot het basispakket verkeersmanagement hoofdvaarwegen
zijn de volgende afspraken gemaakt:

%ststie(s) m.b.t. hei
xdierien van sluizen en
deweegbare bruggen

De bedienirigstiidenv m de slulzen en bewaegberei
brupgen voldoen aan de streefwaarden bediening$tijdan beroepsvaart en de richtlijnen bedienirigs- tijden voor de recreatievaart (BPRW 20052008).

Bron: Rijkswaterstaat

De prestaties o p het gebied van het bedienen van sluizen en beweegbare
bruggen i$conform de streefwaarden bedieningstijden beroepsvaart en
de richtlijnen bedieningstijden voor de recreatievaart (BPRW 2005-2008).
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15.02.01 Basispakket Beheer en Onderhoud infrastructuur hoofdvaarwegen

restatiels) m.b.t. het
voorrientngenniueau
van de infrastructuur

Toegangsgeulen zaishavens
vokíoen aan de nwmen
voor het vaarwegprofiel

Prestatie{$) m.b.t. het
voorzieningenniveau
van de infrastructuur

Het percentage van de
vaarwegmarkeringen Hoofdvaarwegen en overige vaarwegen vold.oet aan normen,
is even veel of meer dan dat
In 2005.

Streef-

-

95 % 100%

marde: 96%

Streefwaarde: 85%

9!5%

- 10Q%

Bron: Rijkswaterstaat

Er is voldaan aan de beoogde prestaties op het gebied van het voorzieningenniveau van de infrastructuur. Er is echter wel sprake van een hoger
stremmingsniveau voor minder prioritaire vaarwegen. Dit is het gevolg
van het achterstallig onderhoud, waardoor de hoeveelheid storingen en
herstelwerkzaamheden toenemen.
Rijkswaterstaat heeft o p bovenstaande prestie-indicatoren eind 2006 een
waarde van 100% gemeten (marge 5%). De gemiddelde waarde over 2006
is lager en valt in de range tussen 95% e n 100%. RWS streeft overigens
geen - suboptimale -waarde van 100% na. Het is echter wel zo dat in de
2e helft van 2006 er extra aandacht voor vaarwegmarkeringen is geweest
waardoor de waarde hoog is uitgevallen.
Om dit achterstallig onderhoud in te lopen is bij ontwerpbegroting 2004
het {(plan van aanpak beheer en onderhoud)> bijgevoegd (artikel 15.02.031.

Y 5.02.02 Servicepakketten beheer en onderhoud hoofdvaarwegen
In het servicepakket Hoofdvaarwegen zijn de contracten rond Brokx-nat en
het convenant met Friesland en Groningen opgenomen. Zowel de contracten als het convenant zijn uitgevoerd.
75.02.04 Groot variabel onderhoud

In het kader van de impuls i<achterstalligonderhoud)) uit 2004 wordt een
aantal projecten uitgevoerd. Deze projecten hebben een lange looptijd en
komen grotendeels na 2006 gereed. Het gaat om de volgende projecten:
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&als reeds In MTR e s n w s v s n reed6 naar varwacntlng m 2008
oereed.

Noordzeektin;ial
baggeren
Aamsterdarn.Rijnkanaal baggeren eh
renoveren s W ~ e nen
oevem/Pioordzee
b n a e l Baggafen

2006: baggeen
2007: sluizen
2ûû8: oevers

dotterdam-Dili4leml:
baggeren en oevers
Rotterdam-big iel
Zeeland: renovatie
f.a.Volkeraksluizen
n; baggeren
Kanaal GentTerneuzen, baggeren
en oevers
Maar baggeren e n
kunstwerken

2007: MerwedeslWlsas

Amsterdam-iemmerl
IJsselmeer baggeren

Wrrildrenberging
Noordzee
Vervanging vaartuigen (reeds in 2005
voor BBn vaartuig
gestart)
Baggeren IJssel
Nane Bruggen

Het -Ie
project Amsterdam Rijnkaneel heeft vertraging opgelopen
i n 2008.De redsnan hiervoor zijn:
Voor een deel ven da bapgerwerhamheden is gekozen o m dit
gezaenlijk met de baggerwerkaamhedenaan het Nooídzmekamaal uit te uwran. De planning zal h i w d m r in ieder g& naar
2007 doorschulvm.
Dit betfefi r w l de imne. als de Bemardskilzen; de kwafkeiivan te
r e m r e n deuren was dusdanig dat deze vollsdig vervangen
moeten worden. Ditbstekent zowel w i k o s t e n & s t e n doorloop
naar 2008 voor de odeverha van de Bomardoluizen.
Ongewijzigd

2009: Waal

2009:Volketak
2010: overige sluizen
2006-2010: baggeren

2W8: baggeren
2010: oevers
2008: voarhbvens Limburg;
Sambeek; Belfeld
2010: overige raken

2006: baggeren Buiten IJ
2008: baggeren Zwolse diep
2010: Houtrihsluizenaomplex

2086: avoorukigeschoven»vaartuig
2010: afronding vervanging

Alleen voor do renovatb van de Volkemkslulzsn i9 de planning g e d j zigd. Er k definitief gekozen voor een secombineerde uimaring met
{GVO ~oofdwa&s~stemwLDlt geheb project
de ~arin~tietsiuixen
ie nu gepland voor oplevering in 2010.
Ongewijzigd

De baggerwerkmamheden aan de voorhavens zullen reeds in 2007
zijn afgerond, i,v.m. snellere uitvoeringsplanning van de aannemer.
De eindoplevering van de gehele impuls voor eind 2010 s t a t bij
enkele deelprojecten van rrMass: baggeren en kunstwerkenn wet
onder druk. Dit door de gewenste koppeling met de projecten ven
*Maasrouten dat een langere doorboptijd heeft. De moalelijkheden
om aknoa alles uit de imnuls in 2010 te kunnen realiseren worden
mornente~londerzocht. Grwacht wordt dat de vertraging die dit jaar
is opgebpen volgend jaar za4 worden ingehaald.
Voor beide baggerprojecten wordt vertraging verwacht. De uitvoering
ven het baggeren van de Buiten U ral doorlopen naar 2007 Lv,m.
vertraging in de vergunningverlening t.a.v. de sfwt van de baggerspecie. De voorbereiding van het Zwolse i s vertraagd door hst
opnieuw moeten uitvoeren van het watemademondsnosk.De
uitvoering aal hierdoor waarschijnlijkwel near 2009 doorlopen.
Ongewijzigd

Er rijn inmiddels 2 vaartuigen opgeleverd. T.8.v. de overige 5 op te
leveren vaartuigen wordt verwacht dat deze ruim voor 2010 [reeds in
Z W 8 of 2009)opgeleverd worden.
Iszoals reeds in MìR aangeven naar verwachting gereed i n 2010.
Ongewiizigd

Bron: Rijkswatersiaai
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15.03.07 Realisatieprogrammahoofdvaarwegen

uitgaven 2006 in EUR

mln.

Gereed
-

Begroting

Realkatie

Verschil

Begtoting

Realisatie

2006

2006

:ATEGORE O
*o&Hen [SrmWrlnlionaaI
Jearneg Lemmer-Deffzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
{erbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam-Lemmer
NaIrabar6ystemen

Pro/eckn landrdeelwest
Lekkanaal, verbreding kttnaakijde en uitbmiding ligplaatsen
Renovatie Naardzeedutren IJmuiden
Walradar Noordzeekanaal

Rojwtm leiid-l
Zuid
Maasroute M e l.brugverhogingen Roosteren en Echt
Maasmute fese l. vtmrhavens m wachtplaatsen
h u d e Sbis Lith
~erdrsgverdieplngWs~tenchlbe,Incl. natuiirheisHl
Zuid-Wrllem~~e
renovatie
e~
middendeei
II

owrog

Kleine projecten
TBBVISBV

In 2006 is overeenstemming bereikt over de kostenverdeling tussen rijk en provincies over alle deelprojecten binnen dit project. De realisatie
van verschillende deelprojecten verloopt inmiddels voorspoedig.
De voortgang van dit project is mede afhankelijk van de marktvraag naar winbaar zand. De marktvraag is in 2008 lager geweest dan van
tevoren is ingeschat.
Bij dit project is vertraging opgetreden door wijziging van het bestemmingsplan in de projectomgeving en een noodzakelijke actualisering van
de Milieu Effect Rapportage.
Door onzekerheden over de noodzakelijke bijdrage van het Havenbedrijf Amsterdam is de stam van de uitvoering van dit project tijdelijk uitgesteld. Dit hangt samen met de uitkomsten van de besprekingen tussen VenW en de overige beheerders over het nautisch beheer van het
Noordzeekanaal.
Het project is opgeleverd in 2004. De definitieve financiële afwikkeling zal plaatsvinden in 2007.
Het project is opgeleverd in 2002. De definitieve financiële afwikkeling is nog niet gerealiseerd, omdat formele afronding nog niet heeft kunnen
plaatsvinden. Er is sprake van een herinrichtingskwestie met de bestuurlijke partner. Dit komt onder meer omdat de omgevingseisen gedurende de looptijd van her traject verscherpt zijn. Er worden momenieel nadere herinrichtingsatspraken voorbereid. waarna formele afwikkeling
van het project naar verwachting alsnog kan plaatsvinden in 2007.
De werkzaamheden ten behoeve van de transponfunctie (de verdieping zelf) zijn inmiddels afgerond. De natuurcompensatiewerlaaamheden
ingevolge Europese wet- en regelgeving zijn nog niet afgerond; thans resteert nog de realisatie van het onderdeel perkp polder n.
In 2006 zijn de kosten voor de vervanging van de sluizen beduidend lager uit gevallen dan begroot, maar er is desondanks ook sprake van
enige vertraging in de uitvoering.
In het kader van het amendement van het lid Gerkens CS. (Kamerstukken11.2005-2006.30 300 A, nr. 43) is in 2006 een versnelde aanleg van
diverse ligplaatsvoorzieningen gerealiseerd.
Afwijkingen in de planning
De oplevering van het project is vertraagd van 2008 naar 2010 door aanpassing van het baggercontract.
* Nader onderzoek naar innovatieve baggertechnieken om de vaarweg Ketelmeer West re realiseren in het verontreinigd gebied en het verkrijgen
van een Wet bodembeschermingbeschikking hiervoor, leiden tot een vertraging in de oplevering van drie jaar.
Bij dit project is vertraging opgetreden door wijziging van het bestemmingsplan in de projectomgeving en een noodzakelijke actualisering van
de Milieu Effect Rapportage.
De renovatie van de sluizen is reeds in 2005 afgerond. In hei kader van afspraken over het beter en veiliger bereikbaar maken van het sluizen-
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complex vinden binnen deze projectscope enkele aanvullende maatregelen plaats in de voorhaven en de toegangsgeul. Deze maatregelen
zullen naar verwachting in 2007 zijn afgerond.
De aanvraagtermijn voor de TBBVfSBV-regeling is formeel geëindigd per 31 december 2003. Aanvragen die in het kader van de SBV-regeling
tijdig zijn ingediend kunnen tot na deze datum nog leiden tot uitvoering van projecten.

15.03.02/75.05.02P/anstudieprogramma hoofdvaarwegen

Begroting 2008

Realisatie 2006

CAIEGORE l (ma trac4baaliiit)
Ro+sctmIsiPdsdeal ZuM
Mgasroute, m d e r n k e r i n g fase 2. verruiming tot k l a m Vb

CAEQORlE 1 (voartm&dat!
Projecten l e n & d e d Oost
Jaerweg Mepp~I-Rarnspal4kaislcits Zwiirkâl&l
Naal, toekwnstvisie

'tojscton Isnúsáal tukl

Iuid-WAlemsvtmt gedeeb Maas-tkn Dungen + efbouw D m Dtmgen-Veghei
Zuid-Willmvasrt; vervanging sluizen 4,s en 6
Het project is in 2006 officieel gestart in plaats van 2005. Als gevolg van technische omstandigheden hebben de werkzaamheden bij sluis W ~ U R
in 2006 vertraging opgelopen. De vertraging wordt naar verwachting in 2007 ingelopen.
Aanpassing van randvoorwaarden (waterpeil en normen wateikering) en aanpassing van {het aantal) oplossingsalternatieven zorgen voor latere
oplevering van de projectnota. Het projectbesluit zal naar verwachting in 2007 worden genomen.
In het kader van het amendement van het lid Gerkens CS. (Kamerstukken11.2005-2006.30 300 A. nr. 43) is de verdieping van de Waal naar 2.80
meter bij OCR (OvereengekomenLage Rivierahloer) in 2006 versneld gerealiseerd. De overige deelprojecten (uitwijkhavens Lobith. Weun en
Haaftenl zitten nog in de planstudiefase.
Op dit moment bestaat er geen duidelijkheid over de maatschappelijk economische toegevoegde waarde van dit project. Hiernaar vindt nader
onderzoek plaats. Tot deze onderzoeken zijn afgerond is de start van de voorbereiding voor her ontwerp-tracebesluit uitgesteld.
AIS gevolg van een nader luchtkwaliteitsonderzoek ten behoeve van het ontwerp-trac6besluit is het nemen van het tracébesluit uitgesteld tot
2007.
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De

productartikelen

a. Relatie producten en beleid

Op dit artikel worden de producten van de volgende megaprojecten nietverkeer en vervoer verantwoord:
m Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR);
Ruimte voor de Rivier;
e Maaswerken.
De verantwoording van het onderliggende beleid is terug te vinden in het
Jaarverslag 2006 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het project PMR is gerelateerd aan bereidsartikel artikel 35: mainports en logistiek. De projecten
Ruimte voor de Rivier en Maaswerken zijn gerelateerd aan beleidsartikel
31: integraal waterbeleid.
b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

6 . MegapraJeetenniet-verkabrfm venicd

Realisatie

87962

Uitgaven

Begroting

Verschil

2006

2006

78786

-U54

-7288

18.01 Pro]& MainponannuiKkelirig Rdrterdam
16.01.O1 Planstudie PMR
18.01.02 Reallsetieprogramma PMR
76.02Ruime voor de Rivier
16.03Maaswwhn

Van totale uitgaven:
- Bijdtage aan &at&Hastendien.St

- Restant

Financiële toelichting
Na de parlementaire goedkeuring van het Bestuursakkoord en Uitwerkingsovereenkomsten alsmede de planologische kernbeslissing voor het
Project MainportoMwikkeling Rotterdam IPMR) en publicatie daarvan in de Staatscourant ( l 9 december 2006), zijn met name voor de deelprojecten Landaanwinning en BTW Landaanwinning de betalingsverplichtingen, door middel van een verschuiving in de ramingen uit de latere
jaren, vastgelegd.
De hogere realisatie is enerzijds het gevolg van de toezegging aan de Provincie Zuid Holland om. na parlementaire goedkeuring van de PKB
PMR, de bijdrage van VenW voor het PMR-deelproject750 ha Natuur- en recreatieterreinen in 2006 in één keer in de vorm van een eenmalige
vaste bijdrage over te maken aan de Provincie Zuid Holland.
Anderzijds zijn minder uitgaven verricht als gevolg van het noodzakeliik gebleken hercteltraject van de PKB. waardoor de uitvoering is opgeschort. In samenhang met het PKB-hersteltrajecthebben slechts voorbereidende werkzaamheden voor de natuurcompensatie plaats gehad,
met name ten behoeve van de inaelling van het Zeereservaat en i n het kader van de nulmeting.
De extra uitpuîting op ~16.02Ruimte voor de riviern is veroorzaakt door extra grondaankopen en de start van de koplopers (de eerste projecten
uit Ruimte voor de Rivier).
De onderuitpuning voor ~16.03Maaswerkeni~in 2006 is veroorzaakt door het niet synchroon lopen van de masterplanning voor 2006 en de
kasritmes zoals deze in de begroting 2006 waren Opgenomen. vertragingen in de realisaties van kades cluster 2 en 3 en rivierverruiming
(uitgaven schuiven door naar 2007) en minder uitgaven door risicobeheersing bij de uitvoering {Rijkelse Bemden en Lithl.
V e r k e e r en Waterstaat heeft samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk een grondbureau. LNV heeft in
2006 grondaankopen laten doen door het grondbureau waarbij de begroting van Verkeer en Waterstaat is belast. Hiervoor zijn van LNV ook
gelden ontvangen. Daarnaast zijn er gelden ontvangen als vergoeding van uren ingezet voor onteigening voor Consortium Grensmaas.

'

*
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c. Het actuele programma
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De uitgaven zijn hoger dan oorspronkeliik begroot door de noodzakelijke inhuur van externen voor de sterk toegenomen activiteiten als gevolg
van het hersteltraject PKB.
Conform toezegging van de minister aan de Tweede Kamer is de VenW-bijdrage aan het deelproject 750 ha in éBn keer via de Provincie Zuid
Holland aan de Stichting Nationaal Groenfonds betaald.
In overleg met betrokken partijen is gegeven het tijdstip van vaststelling van de PKB besloten de jaarlijkse VenW bijdrage over 2006 aan de
leefbaarheidsprojecten in de Rotterdamse regio (Bestaand Rotterdams Gebiedl in 2007 tot betaling te brengen.
Het project voorfinanciering FES natuurcompensatie is onder de noemer van het project voorfinanciering FES visonderzoek gebracht. 2006 is
het laatste jaar waarin nog van dit project vooríinanciering FES natuurcompensatie gebruik is gemaakt.
De daadwerkelijke aanleg van de Natuurcompensatie deelprojecten was oorspronkelijk voorzien in de periode vanaf 2006. Door het noodzakelijk gebleken hersteltraject van de PK0 is die uitvoering opgeschort. In samenhang met het PKB-hersteltrajecthebben slechts voorbereidende
werkzaamheden voor de natuurcompensatie plaats gehad, met name ten behoeve van de instelling van het Zeereservaat en in het kader van de
nulmeting.
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Totud Ruimte,voor de Rivior

Financiële toelichting
De extra uitputting op 16.02 Ruimte voor de Rivier is veroorzaakt door de motie Gerkens, versnelling van het programma
2006).De versnelling is ten dele gerealiseerd, onder andere door de (start van de) koplopers.
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Financiële toelichting
De onderuitputting voor -16.03 Maaswerkensi in 2006 is veroorzaakt door het nier synchroon lopen van de rnastefplanning voor 2006 en de
kasritmes zoals deze in de begroting 2006 waren opgenomen, vertragingen in de realisaties van kades cluster 2 en 3 en rivieruerruiming
(uitgaven schuiven door naar 20071 en minder uitgaven door risicobeheersing bij de uitvoering (Rijkelse Bemden en Cithl.
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a. Relatie producten en beleid
In dit productartikel worden eerst de producten van de Westerscheldetunnel (WST) beschreven. De doelstellingen van het onderliggende beleid
zijn terug te vinden in de begroting 2006 van Verkeer en Waterstaat (XII).
Het productartikel is nu gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen van
de begroting van Verkeer en Waterstaat (HXII) beleidsartikel 32 (veiligheid
in mobiliteit) en beleidsartikel 34 (betrouwbare netwerken en acceptabele
reistijden).

In het productartikel 17.2 zijn de producten van de Betuweroute
beschreven. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te
vinden i n de begroting van Verkeer en Waterstaat (XI1). Het productartikel
is gerelateerd aan beleidsartikel 35 Mainports en logistiek.
Vervolgens zijn in het productartikel 17.3 de producten van de Hogesnelheidslijnen beschreven alsmede de producten van spoorwegen en
rijkswegen van werken die qua planning en bouw met de aanleg van de
Hogesnelheidslijnen zijn verbonden. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting 2006 van Verkeer en
Waterstaat (hoofdstuk XItl. Het productartikel nu is met name gerelateerd
aan beleidsartikel 34 betrouwbare netwerken en acceptabele reistijden. De
relatie met de Infraprovider is beschreven in artikel 13.4 (van het
Infrastructuurfonds) Geïntegreerde contractvormen.

In productartikel 17.4 worden de uitgaven voor anders betalen voor mobiliteit verantwoord. Ontwikkeling voor anders betalen voor mobiliteit is
afhankelijk van de besluitvorming in de Nota Mobiliteit, inclusief de
uitvoeringsagenda.
Ten slotte worden binnen dit artikel de producten van het project
Zuiderzeelijn verantwoord. Het productartikel Zuiderzeelijn is gerelateerd
aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in
beleidsartikel van de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) 34
betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijden.
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b. Budgettaire gevolgen van uitvoering
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Financiële toelichting
De verplichtingenbijstelling komt voort uit de vordering bij de Betuweroute voor achterstallige B W 2005 en betreft overlopende verplichtingen
vanuit 2005 die eerst in 2006 zijn vastgelegd.
Op 14 maart 2003 is de Westerschelde tunnel voor het publiek opengesteld. Voor dit project worden alleen nog uitgaven verricht voor de afhandeling van schadeclaims.
De hogere uitgaven bij de Betuweroute hebben bijna geheel betrekking op de hiervoor genoemde naheffing van BTW uit 2005.
De verhoging bij de HSL is het gevolg van een kasritmewijziging in de betalingen van de A16 (een aanpassing ter Iioogte van Breda) en deA4
(aanpassingen Hoogmade). In de uiteindelijke realisatie heeft een verschuiving tussen de betreffende onderdelen plaatsgevonden op grond van
de juiste toerekening.
Dit betreft met name EU-onîvangsten voor HSL en Betuweroute, welke in 2006 hoger waren dan geraamd.

'

c. Het actuele programma
Voor een nadere toelichting bij deze projecten wordt tevens verwezen
naar de reguliere voortgangsrapportages die in het kader van de procedure Grote Projecten apart aan de Kamer worden gezonden.
17.02 Betu weroute
uitgaven 2W6 in EUR min.
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7 7.03HSL
uitgeven 2W6 In EUR mln.

7.03.01 Reslifetia HSL-zuid
17.03.02 Realisatie HSL-zuid railwegen
17.03.03 Realisade HSL-zuid hoofdwegen
P
-
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Dit verschil is toegelicht onder punt 4 van de financiële toelichting van de tabel ({budgettaire gevolgen van uitvoeringn.
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De productartikelen

a. Relatie producten en beleid

Artikel f 8 bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen. Bij elk onderdeel
zal het verband met het artikel uit de begroting van Hoofdstuk XII worden
vermeld. Vanaf 2005 worden de kosten voor bodemsanering (18.02)
toegerekend aan de projecten waar zich bodemverontreiniging voordoet.
Met de aan Railinfrabeheer (18.05) verstrekte lening worden middelen
beschikbaar gesteld o m de doelstellingen die betrekking hebben op het
onderhoud van het spoor, zoals beschreven in artikel 34 Betrouwbare
netwerken en voorspelbare reistijden van de begroting van V&W (Hoofdstuk XII), uit te voeren.

b. Budgettaire gevolgen van uitvoering
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Financille toelichting
' Met betrekking tot de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT) zijn alle projecten in beschikkingen juridisch en budgettair vastgelegd. De afwikkeling van de gehonoreerde projecten zal afhankelijk van planning en uitvoering naar verwachting doorlopen tot in 2009. Een
deel van het planstudiebudget was verder gereserveerd voor uitbreiding van Rail Service Centra, maar er is vertraging ontstaan doordat de
divene partijen die hierbij betrokken zijn het nog niet eens kunnen worden over deze uitbreiding.
Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vervroegde aflossing van schatkistleningen bij Financiën in het kader van schuldreductie
ProRail. Een en ander verloopt budgettair neutraal (zie ontvangsten). De uitgaven betreffen de betalingen van rente (en aflossing) van VenW
aan Financiën en de ontvangsten betreffen de betalingen van rente (en aflossing1 door ProRail aan VenW.
Dit betrefl het saldo van de afgesloten rekeningen (een saldo van lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Dit bedrag is in 2006 geheel toegevoegd aan de ontvangsrenkant van artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen).
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/oor de toelichting bij de afwijkingen wordt verwezen liaar de Financiële toelichting onder de tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering.
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a. Relatie producten en beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste
van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. Het productartikel is
gerelateerd aan beleidsartikel 39 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.

Op dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fonds Economische
Structuurversterking (FES) verantwoord. Dit begrotingsartikel is technisch
van aard.
b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

m m
Rsalisato

Begrotii,,

IB#9 Bijdragen t.l.v. de begroting van V&W
19.10 Bijdragen van het Fes
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Verschil

Bedrijfsvoeringsparagraaf

Rechtmatigheid
Met ingang van het verslagjaar 2006 is afgesproken dat in de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt gerapporteerd over de rechtmatigheid in termen
van fouten en onzekerheden. Hiervoor gelden kwantitatieve rapportagegrenzen o p artikel- en o p totaalniveau'. De financiële verantwoording over
2006 van het Infrastructuurfonds bevat geen rechtmatigheidsfouten dan
wel -onzekerheden die deze grenzen overschrijden. Dit beeld is bevestigd
door de controle van de financiële verantwoording door de Departementale Auditdienst.
Totstandkoming beleidsinformatie
In het departementaal jaarverslag van Verkeer en Waterstaat wordt gerapporteerd over de totstandkoming van de beleidsinformatie. Het departementaal jaarverslag rapporteert over de beleidsdoelstellingen van VenW
(de beleidsartikelen). Het verslag Infrastructuurfonds rapporteert over de
uitvoering van producten die voortvloeien uit de beleidsagenda o p het
gebied van de infrastructuur (de productartikelen). In het verslag Infrastructuurfonds wordt de relatie aangegeven tussen de producten van het
Infrastructuurfonds en de beleidsdoelstellingen van VenW (zoals opgenomen in het departementaal jaarverslag van VenW}.

T De grens waarboven fouten en -onzekerheden op artikelniveau worden gerapporteerd
bedraagt:
a. voor fouten:
omvang begrotingsartikel S € 50 mln.: 10%
van het artikelbedrag
- omvang begrotingsartikel z € 50 mln. maar
c G 500 mln.: e 5 mln.
omvang begrotingsartikel z 500 mln.: 1%
van het artikelbedrag
b. voor onzekerheden:
omvang begrotingsartikel s € 50 mln.: 30%
van het artikelbedrag
omvang begrotingsartikel > € 50 mln. maar
€ 500 mln.: e 15 mln.
omvang begrotingsartikel 2 500 mln.: 3%
van het artikelbedrag
Deze rapportagegrenzen gelden analoog voor
mutaties in de posten van de saldibalans en
voor het totaal van de baten per batenlastendienst zoals opgenomen in de samenvattende verantwoordingsstaat van de
baten-lasìendiensten.
De rapportagegrenzen op her niveau van de
verantwoording als geheel bedraagt 1% voor
fouten en 3% voor onzekerheden.

-

-

-

-
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Art. Omschrijving
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' De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond
Mij bekend,
De minister v a n Verkeer e n Waterstaat,
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De J a a r r e k e n i n g

Saldibalans per 31 december 2006 van het Infrastructuurfonds en
de bij die saldibalans behorende toelichting

Activa:
Begrotingsuitgaven
Extra-comptabele vorderingen
Deelnemingen
Leningen u/g
Voorschotten
Tegenrekening leningen olg
Tegenrekening openstaande verplichtingen
Tegenrekening garantieverplichtingen
Sluitrekening met VenW (XII)

Passiva:
Begrotingsontvangsten
Leningen o/g
Openstaande verplichtingen
Openstaande garantieverplichtingen
Tegenrekening extra-comptabele vorderingen
Tegenrekening deelnemingen
Tegenrekening leningen ulg
Tegenrekening voorschotten
Totaa l-passiva

Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval van Verkeer
en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet per begroting een
saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten opgesteld.
Hierbij is gebruik gemaakt van de in de begrotingsadministratie van het
SAP vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen. Posten die niet zonder meer
toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).
Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.
Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.
Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen
en schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze
omwille van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.
Opgemerkt wordt dat de agentschapcvorming Rijkswaterstaat per
1 januari 2006 invloed heeft gehad o p de omvang van de balansposten
ten opzichte van voorgaande jaren, met name bij de balansposten voorschotten en openstaande verplichtingen.

2.1 Begrotingsuitgaven

De begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de
Rekening.
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Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van
het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële
verantwoording behoort.
2.2 Extra-comptabele vorderingen

De openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele
vorderingen zijn in tabel 1 gespecificeerd. Daarnaast is een meerjarig
perspectief gegeven door de jaren 2004 en 2005 te vermelden.
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' ' l :E
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-

com~absla
vordaringan
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aakei

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

m e n c l ]aar
pasten l jaar

De extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd.
Slechts een vordering is vermeldenswaardig, namelijk een die is ontstaan
op de provincie Noord-Holland (£ 15 mln.) als gevolg van een bijdrage in
de projectkosten van de zuidelijke omlegging rijksweg A9 bij Badhoevedorp, welke vordering vermoedelijk in 2007 wordt ontvangen.
2.3 Deelnemingen

De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform het gestelde
in de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.
Tabel 2 geeft de deelneming in de privaatrechtelijke onderneming weer.

Bedrag

Ralllntratrust B.V,

159 878

759 826

Ten opzichte van de saldibalans over het jaar 2005 heeft zich slechts een
wijziging voorgedaan. Zo is het aandelenbezit in Railinfratrust B.V. door de
aankoop van één aandeel, met een nominale waarde van € 450, en
waarop voor circa £ 60 mln. aan agio is betaald, toegenomen. Het
ontvangen bedrag aan agio is door Railinfratrust B.V. aangewend ter
aflossing van uitstaande leningen.
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2.4 Leningen uig

Een door VenW verstrekte geldlening (niet zijnde voorschotten) wordt
afzonderlijk weergegeven. Deze lening kan. gezien het specifieke karakter,
zowel als op korte termijn opeisbare vordering, als op lange termijn opeisbare vordering worden beschouwd.
Tabel 3 geeft het openstaande bedrag van de verstrekte geldlening aan de
geldnemer weer.
Tabel 3 Laiiltigm u19 (x € l OWI

Naam
ProRall 0,V.

Bedrag

709 600

Tussen het ministerie van Financiën, ProRail en VenW zijn in 2001 en 2002
twee convenanten gesloten ter grootte van € 483 mln. en 6 323 mln. voor
de financiering van investeringen. Daar het ministerie van Financiën voornemens is tot het afkopen van de bestaande leningen bij banken, is het
aantrekken van de benodigde middelen bij derden niet wenselijk.
Zodoende heeft VenW in 2001 een lening ontvangen ter grootte van e 483
mln. die per gelijke datum aan ProRail is verstrekt.
In 2002 is een lening ter grootte van £ 323 mln. ontvangen die eveneens
per gelijke datum aan ProRail is verstrekt. De convenanten worden geacht
te zijn beëindigd als de laatste betaling van rente en aflossing voor de
betreffende leningen heeft plaatsgehad.
Op laatstgenoemde lening heeft ProRail in 2005 & 65 mln. vervroegd
afgelost in het kader van de schuldreductie. In dat kader is in 2006, van het
ontvangen agio ad. circa € 60 mln. (vermeld bij de balanspost Deelnemingen), circa £ 35 mln. gebruikt om vervroegd af te lossen. Echter als
gevolg van een door het ministerie van Financiën toegepaste marktcorrectie is de netto schuldreductie 6 3 mln. lager, zodat o p de lening in
2006 € 32 mln. is afgelost.
2.5 Voorschotten

De opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is
vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met
name o m subsidies en bijdragen.
Tabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande voorschotten die in het dienstjaar 2006 en ook in voorgaande
jaren zijn verstrekt. Dit is verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die langer dan een jaar openstaan.
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In tabel 5 wordt informatie verstrekt over de in 2006 afgerekende voorschotten.

- '. ,
.:&dper 1 januari 2MW
&I 2006 vWQelegde voomhotten

In 2006 afgerekende icoorstbtten
Openstaand per 31 deeember 2Oü6

t 73û B78

In het kader van onder andere het Bereikbaarheids Offensief Randstad
(BOR) is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de
verbetering van de bereikbaarheid in het algemeen en de randstad in het
bijzonder. Daartoe zijn aan kaderwetgebieden vanaf 2000 subsidies
verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa £ 654 mln., zoals aan het
Stadsgewest Haaglanden (ruim £ 289 mln.), het Regionaal Orgaan
Amsterdam (ROAI {ruim 6 140 mln.), het Bestuur regio Utrecht (ruim
=E113 mln.), diverse provincies (ruim £ 61 mln.), de regio Twenre (B 25
mln.), het samenwerkingsverband KAN (ruim € 17 mln.) en de regio Eindhoven (ruim € 6 mln.). Deze subsidies worden grotendeels aan openbaar
vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de door de regionale
partijen vastgestelde criteria die worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt uiterlijk in 201 f verwacht.
Bij ProRail zijn diverse projecten, zoals opgenomen in het MITISNIPprojectenboek, gefinancierd. In dit kader is voor een gezamenlijk bedrag
van ruim € 349 mln. aan voorschotten verstrekt. zoals aan het project
Sloelijn (ruim £ 11 mln.), het Aslasten cluster II (circa € 9 mln.) en de pilot
Fluistertrein (circa € 8 mln.). Deze voorschotten worden naar verwachting
in de jaren 2007 en 2008 afgerekend.
Ook zijn voorschotten verstrekt aan ProRail (& 5 mln.) o m het huidige
spoor Utrecht-Arnhem beter te benutten door het uitvoeren van diverse
maatregelen, ook wel Traject-oost genoemd. Afwikkeling wordt in 2007
verwacht.
O m de leefomgeving in het Rijnmond te verbeteren worden binnen het
project Mainportontwikkeling Rotterdam drie nieuwe natuur- en recreatiegebieden rond Rotterdam gecreëerd. In dat kader is aan de provincie
Zuid-Holland ten behoeve van de stichting Groenfonds een bijdrage van
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ruim E 30 mln. verstrekt welke bijdrage wordt afgewikkeld zodra verantwoording is afgelegd.
In het kader van de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT)
zijn voorschotten verstrekt (E 2 mln.) voor investeringen in de infrastructuur voor het intermodaal vervoer welke naar verwachting in 2009 worden
afgewikkeld.
De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat
bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten ressorteren, een groot aantal voorschotten van geringe omvang
uitstaat.
Een aantal posten is echter vermeldenswaardig, zoals aan de gemeente
Den Haag (ruim 8 20 mln.) voor de Hubertustunnel, aan de gemeente
Amsterdam (ruim € 6 mln.) voor het project Verlegde Noordzeeweg, aan
de provincie Friesland (circa £ 5 mln.) voor de Staande Mastroute als
onderdeel van de verdubbeling N31 en aan Eneco Energie (ruim E 4 mln.)
voor het verleggen van kabels en leidingen bij onder andere de Dintelhavenbrug, rijksweg A2 ter hoogte van gemeente Breukelen en knooppunt
Holendrecht-Maarssen.
Daarnaast worden voor het project Betuweroute per kwartaal voorschotten verstrekt aan ProRail. Per 31 december 2006 stond nog voor een
bedrag van ruim € 396 mln. open. De afwikkeling vindt in 2007 plaats.
Onder de hoofdproducten Waterkeren en -beheren zijn diverse projecten
opgenomen zoals rivierverruimingsmaatregelen en het Deltaplan Grote
Rivieren.
Voor eerstgenoemd project zijn diverse bijdragen verstrekt met een gezamenlijk bedrag van circa € 200 mln., zoals aan de gemeente Nijmegen in
2003 (circa € 91 mln.) voor het project De Waalcprong dat naar verwachting in 2015 wordt afgewikkeld.
Zo ook aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (ruim € 20
mln.) voor onder meer de projecten Andijk en Petten, aan het Waterschap
Rivierenland (circa € 18 mln.) voor de projecten Westerstraat-Kleindiep,
Sliedrecht en verbetering Waalkade Nijmegen, aan het Hoogheernraadschap van Schieland (circa £ 12 mln.} voor het project Nederlek en tot slot
aan het Wetterskip Fryslân (circa £ 3 mln.) voor de waterkering
Terschelling-Harlingen.
In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarvan de versnelling van
de rivierdijkversterkingen een onderdeel vormt, zijn eveneens diverse
voorschotten verstrekt.
Een tweetal is vermeldenswaardig zoals aan het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenewaard (circa £ 15 mln.) voor onder meer de
locaties Schuwacht-Lekkerkerk en Noord-Molendijk. Vanaf de jaren 1999
aan het Waterschap Rivierenland (circa £ 7 mln.) voor dijkversterkingen
voor onder meer het project Papendrecht.
Ook noemenswaardig zijn de verstrekte voorschotten aan SenterNovem
(ruim £ 14 mln.) voor de regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (Subbied), aan de provincie Zeeland (circa G 5
mln.) welk in 7999 is verstrekt voor natuurcompensatie Westerschelde,
aan de provincie Overijssel (circa B 3 mln.) voor het project Olst-Wijhe en
aan de provincie Zuid-Holland (ruim € 2 rnln.) voor het project Haringvliet
De Kier.
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In het kader van duurzaam veilig zijn gelden verstrekt aan de provincie
Zeeland (circa G 7 mln.) waarvan de afwikkeling in 2007 wordt verwacht.
Tot slot zijn voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid aan derden diverse
voorschotten verstrekt voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit
voor een gezamenlijk bedrag van circa 6 10 mln., waaronder aan Brabant
Water N.V. (ruim 6 4 mln.).
2.6 Tegenrekeningen

Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen
gebruikt.
Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.
2.7 Sluitrekening met VenW (XII)

Deze rekening dient ais sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de
begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XIII, omdat géén
gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.

3.1 Begrotingsontvangsten

De begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de
Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de
Rekening van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de
financiële verantwoording behoort.
3.2 Leningen ofg

Zoals reeds vermeld bij de leningen u/g wordt ook de door VenW opgenomen geldlening afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.
Tabel 6 geeft de openstaande schuld aan de geldgever weer.

Naam

Bedrag

Ministerie van FinanciBn

709 OW

Totad

709 OW

Onder deze balanspost is een lening bij het ministerie van Financiën opgenomen.
Zo zijn, zoals reeds vermeld bij de balanspost Leningen ulg, tussen het
ministerie van Financiën, ProRail en VenW in 2001 en 2002 twee convenanten gesloten inzake de financiering van investeringen.
Zodoende is in 2001 een lening opgenomen in vier tranches voor een
gezamenlijk bedrag van £ 483 mln., in 2002, eveneens in vier tranches,
een lening van E 323 mln., tezamen £ 806 mln.
Op laatstgenoemde lening heeft ProRail in 2005 8 65 mln. vervroegd
afgelost in het kader van de schuldreductie. In dat kader is in 2006, van het
ontvangen agio ad. circa E 60 mln. (vermeld bij de balanspost Deelne-
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mingen), circa £ 35 mln. gebruikt o m vervroegd af te lossen. Echter als
gevolg van een door het ministerie van Financiën toegepaste marktcorrectie is de netto schuldreductie 6 3 mln. lager, zodat o p de lening in
2006 £ 32 mln. is afgelost.
Dit saldo is conform de saldobevestiging per 31 december 2006, die met
een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 7 februari 2007. kenmerk
BZ 2007 - 55 M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.
De lening voor anticiperende grondaankoop voor de verbreding van
rijksweg A4 (Dinteloord-Bergen op Zoom} is in 2006 versneld afgelost. Dit
in tegenstelling tot wat in 2002 tussen de projectdirectie Vastgoed van het
ministerie van Financiën en VenW is overeengekomen. Deze lening, met
een bedrag van circa £ 1 mln., zou in 2012 worden afgelost.

3.3 Openstaande verplicht ingen
Het saldo van de openstaande betafingsverplichtingen per 31 december
2006 is opgebouwd uit de in het jaar 2006 aangegane verplichtingen, en
ook de in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen,
die niet tot een kaseffect in het dienstjaar 2006 hebben geleid.
Opgemerkt wordt dat onder de verplichtingen, voor het directoraatgeneraal Personenvervoer, onder meer een overeenkomst was opgenomen die een financieringskarakter kende. Het betrof een verplichting
van de Staat der Nederlanden aan ProRail voor het versneld uitvoeren van
infrastructuurprojecten in de periode 1991 tot en met 1993. Deze lening
met een oorspronkelijke grootte van £ 245 mln. werd vanaf 1994 op
annu'iteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen afgelost.
Als gevolg van een versnelde aflossing in 2005 is de looptijd tot en met
2006 ingekort. Met een laatste aflossing in 2006 is de lening komen te
vervallen.
In tabel 7 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen binnen begroringsverband weergegeven.

Sîand per ijanuari 2006
Aangegem In 2008
Tot betsling gskornm in M

15 520 239
7 726 472

R

Openstaarid per 31 december 2006

23 246 76l
-6289889
M 957 072

3.4 Openstaande garantieverplichtingen

In die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van o p zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken
worden gefinancierd.
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Een wijziging in de garantieverplichtingen ten opzichte van het jaar 2005
is vermeldenswaardig. Zo heeft ProRail G 25 mln. van de ontvangen agio
ad. € 60 mln. (zie Deelnemingen) gebruikt om leningen op de geldmarkt af
te lossen, waardoor het risico voor VenW met een identiek bedrag
afneemt.
Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2006 heeft
betrekking op circa 30 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van £ 2
mln. tot me1 E 522 mln.
De te betalen rente o p deze toezeggingen varieert van 3% tot circa 7%.
Tabel 8 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, o p grond
van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2006.

Stanci par 1 januari 20W
Nieuw wwVekt iri f Q06

Afname van het r i s i in
~ 2006
Operistaaiid per 31 d e m b e r 2üü6

1 328S 4

3.5 Tegenrekeningen
Voor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen
gebruikt, zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen ulg en voorschotten. Deze tegenrekeningen hoeven
geen nader'e toelichting.
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Afkorringenlijst

A.
ATB
B.
B&W
BOR
BPRW
BRG
BTW

=

Burgemeester en Wethouders
Bereikbaarheidsoffencief Randstad
= Beheerplan voor de Rijkswateren
= Bestaand Rotterdams Gebied
= Belasting Toegevoegde Waarde
=
=

C.
CAU

=

cw

=

D.
OAD
DB
DBFM
DGTL
DGP
DGW

Automatische treinbeÏnvloeding

Corridor Amsterdam Utrecht
Comptabiliteitswet

= Departementale Audit Dienst
=

Decibel

= Design-Build-Finance-Maintenance

Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart
= Directoraat Generaal Personenvervoer
= Directoraat Generaal Water
=

=
=

Engineering, Administratie en Toezicht
Ministerie van Economische Zaken

FES

=

Fonds Economische Structuurversterking

H.
HSL
H&S

=

=

tiogesnelheidslijn
Herstel & Inrichting

F.

IB 0
IIVR
IP
IPG
IPL
IVW

=

Interdepartementaal Beleidsonderzoek
Integrale Inrichting Veluwe Randmeer
Infraprovider
Innovatieprogramma Geluid
Innovatieprogramma Luchtkwaliteit
Inspectie Verkeer en Waterstaat

=

(Europese) Kaderrichtlijn Water

=
=

Life Cycle Costs
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

=
=

=

=
=

K.

KRW
L.

LCC
LNV

M.
MER
MIT
MNP
MJPO
MTR

= Milieu Effect Rapportage

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
Milieu en Natuurplan
= Meerjarenprogramma Ontsnippering
= Midterm Review
=
=
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N.
NIS
NoMo
NS
NSP
NURG

Netwerk Inforrnafiesysteem
Nota Mobiliteit
= Nederlandse Spoorwegen
= Nieuwe Sleutel Projecten
= Nadere Uitwerking voor het Rivierengebied
=

=

0.
OLR
OTE
P.
PAGE
PK B
PMR
PO K
P PC
PPS
PZH

= Overeengekomen Lage Rivierafvoer
=

Ontwerp Tracébesluit

=

=
=
=

Plan vari Aanpak Goederen Emplacementen
Planologische Kernbeslissing
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Provinciaal Overleg Kustlijnzorg
Public Private Comparator
Publiek-private samenwerking
Provincie Zuid-Holland

=

Rijkswaterstaat

=

=
=

R.
RWS

S.
SBB
SBV

Staatsbosbeheer
Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitirigen
Service Level Agreement
Spelregelkader Natte Infratructuur Projecten
Subsidieregeling voor Openbare Inlandterminals
Stadsregio Eindhoven
Subsidie Baggeren Bebouwd Gebied
Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie

SLA
SNIP
SOIT
SR€
SUBBIED
SVB

=

Trace Besluit

= Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen Vaarweg-

aansluitingen
= Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten

v.
VBS
VenW
VNK

Verkeersbegeleidingssysteem
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
= Veiligheid Nederland in kaar
=

=

w.
WAB
WBR
WST

= Wegaanpassingsbesluit
=
=

Wet Beheer Rijkwaterstaatwerken
Westerschelde Tunnel

z.
Zoab
ZS M

= Zeer Open Asfalt Beton
=

Zichtbaar, Slim en Meetbaar
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