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technische vragen nota reserves en voorzieningen 23-26

Was/wordt artikel 3  pagina 9. structurele lasten worden structureel gedekt:  

De zinsnede “enkel voor projecten met een afschrijvingsstermijn langer dan 25 jaar, waarvan de 
vervanging ( op termijn ) niet zeker is ” is vervangen door “in beginsel  voor projecten waarvan de 
vervanging ( op termijn) niet zeker is”  

Vraag 1: Waarom is gekozen om de strikte  termijn >25 jaar los te laten?

Antwoord:

De strikte termijn is losgelaten om flexibeler te kunnen inspelen op situaties waarin de termijn van 25
jaar belemmerend kan werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vervanging van kunstgrasvelden.

In deel 2 van de nota ( 3.2 pagina 13) wordt bij de uitwerking van de geblokkeerde 
bestemmingsreserves telkens afgesloten met het advies: tijdig onderzoeken of structurele ruimte in 
de exploitatie gecreëerd moet worden voor de vervangingsinvestering.

Vraag 2: Wat is het effect van de onder 1) genoemde verandering op dit geadviseerde               
onderzoek? 

Antwoord:

Punt 1 heeft op dit moment geen effect. Er is alleen sprake van een effect van punt 1, 
wanneer er sprake is meer of minder toekomstige investeringen die worden gedekt vanuit 
een geblokkeerde reserve en er meer of minder dekking vanuit de exploitatiebegroting nodig
is.

Vraag 3: Is  dit tijdig onderzoek inmiddels uitgevoerd bij aflopende projecten?

Zo ja, Zijn er projecten aan het licht gekomen waar vervangingsinvestering aan de orde is?  
Welke maatregel wordt in dat geval  getroffen om structurele ruimte in de exploitatie te 
creëren?
Zo nee, wanneer wordt dit onderzoek uitgevoerd? 
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Antwoord:
Op dit moment is er nog geen onderzoek uitgevoerd en is dit ook nog niet nodig. Het 
begrotingsjaar 2026 is voor twee investeringen het laatste jaar dat de dekking van de 
kapitaallasten worden gedekt vanuit een beklemde reserve. Wanneer er in deze situaties 
sprake is van vervanging van de huidige investeringen, betekent dit dat het onderzoek 
uiterlijk uitgevoerd moet zijn voor de samenstelling van de Perspectiefnota 2027. In de PPN 
2027 kan de noodzakelijke dekking van de vervangingsinvesteringen, voor zover daar sprake 
van is, worden meegenomen.
Wij zullen zorgen dat een eventueel onderzoek tijdig wordt uitgevoerd.

Ter info, in 2026 vervallen:
9110002 kunstgrasvelden € 85.473 huidige jaarlijkse kapitaallast
9110004 Cichoreifeabriek – installaties € 53.375 huidige jaarlijkse kapitaallast
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