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Al vroeg in het jaar werd Nederland geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Een virus dat 
razendsnel en wereldwijd om zich heen greep en forse economische schade en leed berokkende. 
Veranderingen in leefbaarheid, welzijn, gezondheidszorg en economie (om er een paar te 
noemen) waren en zijn nog steeds het gevolg hiervan. Ook de Kiltunnel is hier niet aan 
ontkomen. Zo waren en zijn er ingrepen in werkomstandigheden en personele bezetting 
noodzakelijk. De voor de Kiltunnel financiële effecten van de pandemie zijn significant maar tot 
dusver overzichtelijk en beheersbaar. Gelukkig is de Kiltunnel in 2020 verschoond gebleven van 
persoonlijk leed.
Ondanks dat de COVID-19 pandemie zich in 2020 voor het eerst manifesteerde is nog voor het 
vaststellen van de jaarstukken 2019 in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van deze jaarstukken 
uitgebreid verslag gedaan van de organisatorische en financiële impact van deze pandemie. Het 
e.e.a. is behandeld als "gebeurtenis na balansdatum".

In het derde kwartaal van 2020 is de in het najaar van 2019 gesloten bouwteamovereenkomst 
met de aannemingscombinatie Mourik/Dynniq (VOF sKILs) opgeleverd. Opdrachtgever en 
opdrachtnemer hebben zich een klein jaar bezig gehouden met het verder detailleren en 
engineeren van de projectspecificatie voor de renovatie van de tunnel ten einde een maakbaar 
totaalontwerp te kunnen presenten. Aan de hand van dit totaalontwerp zullen de komende jaren 
de tunnel en het tolplein c.a. grondig worden gerenoveerd en vernieuwd. Op 28 oktober 2020 is 
hiervoor de aannemingsovereenkomst gesloten.

Voorwoord
2020 is een jaar geweest van een aantal opmerkelijke gebeurtenissen. In het jaarverslag zal nader 
op deze gebeurtenissen worden ingegaan.

Leeswijzer
Voor u liggen de concept jaarstukken over het verantwoordingsjaar 2020.
De jaarstukken bestaan uit het directieverslag, het jaarverslag, de jaarrekening en de bijlagen. 
In het directieverslag worden de ontwikkelingen in het verantwoordingsjaar behandeld. Het 
jaarverslag bestaat conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit de 
programmaverantwoording en de financiële paragrafen. Ten slotte worden in de jaarrekening het 
overzicht van baten en lasten, de balans en de toelichting daarop gegeven.
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Vanaf woensdag 26 februari 2020 zijn onder meer de volgende maatregelen genomen: 
meerdere automatische dispensers met handalcohol, zoals die gebruikt worden in de 
medische omgeving, zijn op verschillende plekken geplaatst;
verschillende andere desinfectiemiddelen op basis van alcohol zijn ter beschikking gesteld 
aan het personeel;
een protocol handen wassen is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht; 
mondkapjes, handschoenen, tissues en desinfecterende tissues zijn ter beschikking gesteld; 
in de tolcabines zijn spatschermen geplaatst;
herhaaldelijk zijn schriftelijke instructies en voorlichting verstrekt met informatie over het 
coronavirus en hoe medewerkers dienen te handelen als ze gezondheidsklachten vertonen;

-I

Maatregelen
De COVID-19 pandemie, de zorgen onder het personeel over mogelijke besmetting vanwege de 
vele contacten met passanten en natuurlijk de onderlinge contacten, de door de minister 
afgekondigde maatregelen etc. hebben geleid tot passende maatregelen. Dit is gebeurd in 
overleg met de GGD ZHZ en op basis van de informatie van het RIVM.

Inleiding
Alle bedrijfsvoeringstaken vinden plaats binnen de eigen organisatie. Op 31-12-2020 bestaat de 
organisatie uit 22 mensen in vaste dienst. Daarnaast worden via Tempo-Team 10 mensen uit een 
vaste pool ingehuurd.
Evident dat deze kleine organisatie bijzonder kwetsbaar is voor onder meer onheil van buitenaf 
en dat er, binnen de mogelijkheden, alles aan gedaan wordt om uitval te voorkomen. Uitval kan 
leiden tot verstoring in de processen van de backoffice maar kan evenzo verstoring teweeg 
brengen in de processen op het tolplein. In het uiterste geval is het niet meer mogelijk om 
tolgelden te verrekenen en zelfs de tunnel te bewaken.
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Om de ernst van de COVID-19 pandemie dagelijks onder 
de aandacht te houden is op de tekstborden van het 
tolplein de tekst "Met elkaar, voor elkaar" geplaatst. 
Daarnaast zijn vlaggen opgehangen met 
overeenkomstige tekst en aan de gebouwen zijn 
attentiestickers geplaats.

De virusuitbraak brengt met zich mee dat de verkeersdruk significant is afgenomen (zie grafiek 
hierna). Door de werkzaamheden aan de Wantijbrug begin van het jaar was de verkeersdruk op 
werkdagen al teruggelopen van 15.000 motorvoertuigen per etmaal naar 13.500 
motorvoertuigen. Na de door de minister in maart uitgebrachte gedragsregels in verband met 
COVID-19 is de verkeersdruk op werkdagen eind maart tot ca. 8.000 motorvoertuigen per etmaal 
teruggelopen. Dit verminderde aanbod betekende in deze periode een halvering van de 
inkomsten.
De grafiek laat zien dat de verkeersdruk dit jaar niet meer naar het verwachte niveau, zoals die in 
januari was, is hersteld en dat hierdoor de tolopbrengsten ook achterblijven op de begroting.

aanpassingen zijn gedaan in het bezettingsrooster voor medewerkers op het tolplein; 
een protocol crisisbedrijf is overeengekomen. Dit protocol betreft de bemensing omtrent de 
Bediening en bewaking Kiltunnel bij personele uitval en is tot stand gekomen na overleg 
tussen de veiligheidsbeambte van de Kiltunnel en onder meer de veiligheidsregio. 
Rijkswaterstaat en de Westerscheldetunnel. Op 20 maart is dit protocol vastgesteld, 
dagelijks (werkdagen) worden deurkrukken, werkplekken etc. door de interieurverzorgster 
gedesinfecteerd;
vergaderingen met medewerkers van buiten de organisatie zijn en worden zo veel als 
mogelijk geannuleerd. Als alternatief wordt gebruik gemaakt van MS teams.

Om videovergaderen en thuiswerken mogelijk te maken zijn al snel een aantal IT-materialen zoals 
extra beeldschermen, microfoons, camera's en laptops met de daarbij behorende 
softwarelicenties aangeschaft. Dit betekent dat alle kantoormedewerkers ook thuis - soms in 
beperkte mate - hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Vergaderingen kunnen nu ook vanuit 
huis plaatsvinden, onder meer m.b.v. Skype voor bedrijven. Zoom en MS teams. 
Na de aangescherpte maatregelen in het najaar zijn nogmaals een aantal IT-materialen 
aangeschaft om het thuiswerken te optimaliseren.
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Verkeersdruk per kalenderweek in aantallenmotorvoertuigen (mvt)
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Veel uitgaven blijven overigens wel gelijk, bijvoorbeeld voor technisch onderhoud, nodig voor de 
veiligheid en instandhouding van de tunnel, en voor vaste salarislasten voor personeel.

In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat, naast de effecten van de COVID-19 maatregelen, 
het financiële resultaat van de Kiltunnel altijd trend houd met de (regionale)economische 
ontwikkelingen: economische groei betekent een vergelijkbare groei in inkomsten, economische 
krimp, in dit geval veroorzaakt door de COVID-19 maatregelen betekent een vergelijkbare krimp 
in inkomsten. Het e.e.a. heeft er in geresulteerd dat het financiële resultaat van 2020 achter blijft 
op de begroting.

In week 28 behaalde de aantallen weer nagenoeg het oude niveau waarna de vakantieperiode 
zich aandiende waardoor het aanbod weer daalde. De dip in week 45 wordt veroorzaakt door 
een tolvrij weekeinde, i.v.m. werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat, waarin niet wordt 
geteld. De daling in week 52 is het gevolg van de Lock down.

Aannemingssom
Na afronding van de bouwteamfase zijn de onderdelen van het bestek op niveau van leveringen, 
hoeveelheden en productie geprijsd. Deze prijzen zijn vastgelegd in een zogenaamde 
inschrijvingsstaat, die de basis vormt voor de periodieke betalingen in de uitvoeringsfase.

Bouwteamovereenkomst
In een samenwerkingsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer - de invulling van 
de bouwteamovereenkomst - is vanaf augustus 2019 gewerkt aan het verder uitwerken van de 
projectspecificatie. Hiermee is uiteindelijk het bestek gereed samengesteld waarin een maakbaar 
ontwerp is vastgelegd voor de renovatie van de tunnel, tolplein, kantoor en buitenomgeving. Met 
de oplevering en goedkeuring van het bestek, in week 29, is de bouwteamfase afgerond.

0 I I 1 I 1 l 1 1 1 l 1 l 1 11111111111111 1-1
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Om de duurzaamheidsgedachte/-plicht meer accent te geven, zichtbaar te maken, zal op het 
nieuwe tolplein gebruik worden gemaakt van een houten geleiderail en zullen verkeersborden 
worden geplaatst die zijn samengesteld uit rijstvlies.

r w
II 

Duurzaamheid
Meer dan in de projectspecificatie is verlangd is aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo wordt 
voor de temperatuurbeheersing in het kantoor onder meer gebruik gemaakt van "groene palen". 
Hiermee wordt warmte uit de bodem gehaald voor het verwarmen en koelen van de 
kantooromgeving. Voorts wordt gebruik gemaakt van regenwater in de sanitaire voorzieningen 
en worden de luifel van het tolplein en het dak van het dienstgebouw optimaal benut voor het 
installeren van Photo Voltaic (PV) panelen.
Daarnaast wordt er voor een betere en energiezuinige temperatuurbeheersing driedubbel glas 
geplaatst en wordt de vloer van de kantooromgeving voorzien van PCM panelen (Phase Change 
Material). Deze panelen accumuleren warmte of koude en dragen deze warmte of koude af bij 
temperatuurverandering.
Door al deze maatregelen zal een energieneutraal gebouw worden gerealiseerd. 
Naast aandacht voor energiereductie is ook aandacht besteed aan gezondheid. De tunnel zal 
worden voorzien van een aantal fijnstof ionisatie units. Deze units zullen het uitgestoten fijnstof 
in de tunnel ioniseren, waardoor deze deeltjes elkaar gaan binden en de status fijnstof verlaten. 
Hierdoor zullen met name de fietsers die gebruik maken van de tunnel, minder dan thans het 
geval is worden bloot gesteld aan fijnstof.

1 /;\

Opdrachtverlening
Op 28 september heeft de opdrachtverlening plaatsgevonden door het ondertekenen van de 
aannemingsovereenkomst. Oorspronkelijk stond dit moment gepland als een feestelijk moment 
waarbij de bestuurders van het wegschap een specifieke rol hadden. Echter, door gehoor te 
geven aan de strengere zogenaamde coronamaatregelen v.a. 13 september 2020, heeft het 
sluiten van de aannemingsovereenkomst in zeer klein comité plaatsgevonden.

; :
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Om de werkzaamheden aan te kondigen is op 
een voor het verkeer zichtbare plaats een 
bouwbord/informatiebord geplaatst.

Grafische user interface
Voor de 3B laag {Bedienen, Besturen en Bewaken) wordt een geheel vernieuwde user interface 
ontwikkeld. Deze user interface is overzichtelijk, gemakkelijk in bediening en kent vele 
bedienings-en bewakingsmogelijkheden. Vanaf deze interface kunnen alle technische installaties 
worden bewaakt en bestuurd. Periodiek vindt afstemming plaats omtrent de voortgang van de 
ontwikkeling hiervan. Uiteraard worden ook de tolbeambten hierbij betrokken.

Uitvoering
In het najaar van 2020 is daadwerkelijk 
gestart met de uitvoering van de 
werkzaamheden. Allereerst is gewerkt aan het 
verbreden van de noordelijke berm ter 
plaatse van het tolplein. Hiermee is ruimte 
gemaakt voor de zogenaamde onderbouw van 
het nieuwe kantoor wat in 2021 ter hand zal 
worden genomen. .*U; ■
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Integriteit
In de AAW is de Gedragscode integriteit opgenomen. De inleenkrachten hebben de gedragscode 
via het uitzendbureau ontvangen.
De code geeft de medewerkers richting en handvatten voor integer en betrouwbaar handelen. 
Integriteit is vooral een kwestie van instelling. Daarom wordt ook bovenal een beroep gedaan op 
de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Van de leidinggevenden wordt het goede 
voorbeeld verwacht.
Integriteit is ten minste één keer per jaar onderwerp van gesprek tijdens het werkoverleg en/of 
functioneringsgesprek.
Alle medewerkers - ook inleenkrachten - hebben op 8 januari mondeling een eed of belofte 
afgelegd ten overstaan van de directeur. Nieuwe medewerkers leggen de eed of belofte af 
binnen de eerste werkweek.
In de AAW is tevens de Regeling Melding vermoeden misstand opgenomen, met daarin de 
procedure voor het omgaan met vermoedens van misstanden binnen de organisatie. In 2020 zijn 
geen meldingen gedaan cq klachten ingediend.

Arbeidsvoorwaardenregeling
Overeenkomstig de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) is per 1 januari 2020 de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Wegschap Tunnel 
Dordtse Kil (AW) alsmede de Aanvullende 
arbeidsvoorwaardenregeling Wegschap Tunnel 
Dordtse Kil (AAW) in werking getreden.
De rechtspositie van de medewerkers is vanaf die 
datum gebaseerd op het burgerlijk wetboek in plaats 
van op het ambtenarenrecht. Echter, de bijzondere 
status van de werknemers is met het inwerking 
treden van de AW en de AAW niet veranderd. Zij 
blijven ambtenaar en werken voor het publieke 
belang. Daarnaast worden de cao-afspraken betreft 
de sector gemeenten zo goed als mogelijk gevolgd. 
De AW en de AAW zijn gevat in een mooi handzaam 
boekwerkje.

Versterking organisatie
In augustus 2019 is de adjunct-directeur (1 fte) in vaste dienst aangesteld en in het voorjaar van
2020 is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten met een stafmedewerker (0,889 
fte).
Hiermee is invulling gegeven aan de afspraken die in oktober 2018 met het algemeen bestuur zijn 
gemaakt om de organisatie te versterken.
Daarnaast is de interieurverzorgster, die al vele jaren via een schoonmaak bedrijf was ingehuurd, 
op 1 november 2020 in vaste dienst gekomen (0,431 fte). Hiermee wordt een significante 
besparing op de schoonmaakkosten gerealiseerd.

•f
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Werkoverleg
De medewerkers worden op de hoogte gehouden van de vorderingen die te maken hebben met 
de renovatie. Tijdens het werkoverleg op 22 juli 2020 is een presentatie gehouden met 
beeldmateriaal, over wat de renovatie behelsd en hoe de eindsituatie gaat worden. Voorts is een 
presentatie en demonstratie gehouden van de te ontwikkelen grafische interface (GUI) waarmee 
de tolbeambten de technische installaties van de tunnel kunnen bewaken en zo nodig in het 
geautomatiseerde proces kunnen ingrijpen. Tevens zal met gebruikmaking van de GUI de 
veiligheid van het verkeer worden bewaakt.

Werkplekken
De werkplekken noord 3 en zuid 3, die normaliter hoogst zelden worden gebruikt, zullen tijdens 
de renovatie van belang zijn om de doorstroming van het verkeer te garanderen. Hiervoor zijn 
deze werkplekken geoptimaliseerd en - net als in de midden cabine - voorzien van elektrische 
schuiframen. Met deze optimalisatie is bereikt dat deze werkplekken 24 uur per dag en 7 dagen 
in de week ingezet kunnen worden.
In het kader van de bestrijding van de COVID-19 pandemie zijn deze werkplekken ook voorzien 
van spatschermen en desinfectiematerialen.

Dienstfietsen
Begin van het jaar is de Wantijbrug - vanwege werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat - 
een aantal weekenden afgesloten geweest. Hierdoor was de Kiltunnel via de Wantijbrug voor 
motorvoertuigen onbereikbaar. Verkeer moest gebruik maken van een omleiding binnen 
stedelijk gebied van Dordrecht of omrijden via A15 en A16. Omdat de Wantijbrug in deze periode 
vaak wel voor fietsers was opengesteld, zijn er elektrische dienstfietsen aangeschaft en aan de 
medewerkers ter beschikking gesteld. Voorts worden deze dienstfietsen door directievoerders en 
toezichthouders gebruikt tijdens de uitvoering van de renovatie.
Met de aankoop van deze fietsen is besloten om ook een passende fietsenstalling te plaatsen, 
zodat de fietsen en bromfietsen van de medewerkers onder de overkapping gestald kunnen 
worden.

Salarissen
Vanaf 1 januari 2020 ontvangen de medewerkers geen papieren loonstrook meer. De 
salarisstroken en de jaaropgaven worden gepubliceerd op een beveiligde site van 
salarisverwerker ADR. Alle medewerkers hebben van ADR inloggegevens ontvangen waarmee zij 
hun persoonlijke salarisstroken (en jaaropgaven) kunnen inzien en downloaden.
Overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Gemeenten 2019-2020, zijn de 
salarissen op 1 januari, 1 juli en op 1 oktober met 1% gestegen.
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Contract uitzendbureau
Voor een deel van de bezetting op het tolplein worden uitzendkrachten via Tempo-Team 
ingehuurd. Aangezien de overeenkomst met Tempo-Team in het voorjaar van 2020 afliep moest 
opnieuw worden aanbesteed.
Voorbereidende werkzaamheden waren al in 2018 gestart. In oktober 2019 is via TenderNed de 
openbare aanbesteding van uitzenddiensten gepubliceerd. Op 27 januari 2020 is één inschrijving 
ontvangen. Deze inschrijver (Tempo-Team) is op 13 februari met een voldoende beoordeeld. 
Nadat op 21 februari 2020 nog verificatie interviews zijn gehouden is de dienst op die zelfde dag 
aan Tempo-Team gegund. De overeenkomst is aangevangen op 29 april 2020, heeft een looptijd 
van 12 maanden en kan 3 maal met 12 maanden worden verlengd.
De Kiltunnel is in dit traject bijgestaan door een aanbestedingsjurist.

♦ i- i• ■ ■• ■ •

Interim-controle accountant
Eind oktober is een interim-controle uitgevoerd door medewerkers van Deloitte. De controle is 
uitgevoerd op afstand. D.w.z. er is geen locatiebezoek geweest. Alle benodigde en of gevraagde 
documenten zijn digitaal aan Deloitte verzonden.
De controle was - evenals voorgaande jaren - primair gericht op de processen rondom inkopen, 
betalingen, opbrengsten, personeel, treasury, administratie en verslaglegging. Er waren geen 
significante bevindingen over hetgeen is gecontroleerd.

Controle accountant
De controle van de jaarrekening 2019 heeft op 10 tot 13 februari plaats gevonden. Naar 
aanleiding van deze controle is de staat van activa opnieuw ingericht, zodat deze optimaal 
aansluit op de BBV richtlijnen. Daarnaast zijn nog vóór het vaststellen van de jaarstukken 2019 
hierin extra paragrafen opgenomen omtrent de COVID-19 pandemie.
Uiteraard heeft de pandemie geen invloed op de resultaten 2019, maar in de jaarstukken is de 
tekst toegevoegd als "gebeurtenis na balansdatum".

: Ui ,4 J
• ■ ■ Bi ■ al

—H

aiftuai__ a ii

E f' fc  j? A BBBEB0QR  S =~■
SHHgBaaBBEaaaHaET’

SI,

22' 

— *
_____



KILTUNNEL

1.4 Automatisering

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Jaarstukken 2020
Pagina 13 van 58

Tolcentrale
Het tolsysteem maakt gebruik van de software van TolCentrale 4 (TC4). Voor het einde van het 
groot onderhoud zal de nieuwe versie hiervan opgeleverd worden, Tolcentrale 5 (TC5). De 
software hiervan wordt afgestemd op de nieuwe betaalmogelijkheden die de passant heeft in de 
tolstraten. Na het groot onderhoud en de implementatie van TC5 kunnen passanten, zonder 
tussenkomst van de tolbeambte, in elke tolstraat hun telecard opladen en contactloos betalen 
met een pinpas. Daarnaast wordt de aansturing van signaleringsborden op het tolplein (denk aan 
de borden boven de tolstraten) en de bediening van de kassa's gemoderniseerd. Dit gebeurt 
allemaal vanuit TC5 en hiervoor wordt o.a. de Grafische User Interface (GUI) ontwikkeld voor het 
gebruik door de tolbeambten.
Het ontwerp van het klantenpaneel en de GUI gebeurt in samenwerking met de leverancier van 
de tolcentrale en met een ontwerpbureau, waarbij met name gelet wordt op bedieningsgemak. 
Voor TC5 geldt dat de gehele architectuur, zowel software als hardware, wordt 
vernieuwd/gemoderniseerd. De inmiddels 100.000 telecards die in omloop zijn blijven bij TC5 
bruikbaar.
Voor de ontwikkeling van TC5 is een overeenkomst gesloten met BTG Electronics Design uit Oud 
Beijerland.
Totdat deze vijfde generatie tolcentrale operationeel is moet het huidige tolsysteem optimaal 
blijven functioneren. Daarom is er, gelijk aan voorgaande jaren, periodiek onderhoud gepleegd 
en zijn er waar nodig onderdelen vernieuwd.

Thuiswerken
In het kader van de bestrijding COVID-19 is extra automatiseringsmateriaal, zoals laptops, 
beeldschermen, camera's, softwarelicenties etc. aangeschaft en door IC-Automatisering 
geïnstalleerd om het thuiswerken mogelijk te maken.

Kantoorautomatisering
Voor het in stand houden van de kantoorautomatisering en het veiligstellen van (historische) 
data is een contract gesloten met IC-Automatisering uit Dirksland.
Deze partij voert elke twee maanden de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, updates, 
checks enz. uit. Voorts is bij de automatiseerder een voorziening geplaatst voor remote back-up. 
Deze back-up wordt 3 maal per dag uitgevoerd en wordt vervolgens voor 90 dagen veilig gesteld. 
Naast de remote back-up vindt er ook nog een Online back-up plaats, op een server die fysiek in 
een ander ruimte is geplaatst als de primaire server.
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Werkplek voorzieningen
De tolbeambten hebben een functie die met name zittend (en afwisselend staand) wordt 
uitgeoefend. Om hen de mogelijkheid te bieden om tijdens het werk meer te bewegen zijn de 
werkplekken in de midden cabine voorzien van een stoelfiets.

Tolcabines
De werkplekken in de straten noord 1 en zuid 1 zijn ingericht als permanente werkplekken. 
Hiervoor zijn extra voorzieningen aangebracht om het verblijf in deze kleine ruimte enigszins te 
veraangenamen. De werkplekken in de straten 2 en 3 zijn werkplekken zonder enige secundaire 
voorzieningen. Echter met de renovatie in zicht waarbij juist deze werkplekken langdurig bezet 
zullen moeten worden, is gestart om ook deze tolcabines zodanig in te richten dat het verblijf 
minder onaangenaam wordt.

Keuring arbeidsmiddelen
Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, hijs- en hefmiddelen moeten 
optimaal functioneren en mogen op de werkplek geen gevaar opleveren. Daarom moeten deze 
arbeidsmiddelen periodiek geïnspecteerd/gekeurd worden voortijdige opsporing van slijtage, 
veroudering of verslechtering. Dat is vastgelegd in de Arbowet.
Ook dit jaar zijn alle arbeidsmiddelen goedgekeurd.

Fijnstof
Evident dat er bij de renovatie ook grote zorg uitgaat naar de werkplek van de tolbeambten. 
Naast goede voorzieningen wordt ook aandacht besteed aan de optimale inrichting van de 
werkplek met een goede luchtbehandeling.
Ondanks een goede luchtbehandeling hebben de tolbeambten nog steeds te maken met fijnstof 
in dieselmotorenemissie. Om dit fijnstof af te vangen worden er ionisatie units geplaatst 
(Palmaris), die het fijnstof ioniseren waardoor de fijnstof deeltjes gaan binden en de status 
fijnstof daardoor verlaten. Hierdoor worden de tolbeambten nog minder dan thans het geval is, 
blootgesteld aan fijnstof.
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Opleiding Calamiteitenbestrijding voor tolbeambten
In september heeft een aantal tolbeambten een training Calamiteitenbestrijding gevolgd. Deze 
training is een verplicht onderdeel in het Tunnelveiligheidsplan en gericht op het waken over de 
veiligheid van de weggebruiker. Medewerkers zijn gewezen op mogelijk voorkomende 
incidentscenario's en hebben geleerd wat bij deze scenario's de afgesproken aanpak is. 
Deze aanpak is vastgelegd in het calamiteitenbestrijdingsplan, hetgeen weer afgestemd is met de 
hulpverlening. Met de aanpak volgens het calamiteitenbestrijdingsplan weten hulpverleners en 
tolbeambten wat ze in voorkomend geval van elkaar kunnen verwachten.

Vast onderhoud
Jaarlijks worden overeenkomsten gesloten voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 
aan de tunnel en het tolplein. Schoonmaakwerkzaamheden, inspecties, controles, reparaties en 
eventuele kleine leveringen et cetera zijn in de onderhoudscontracten met de verschillende 
marktpartijen geborgd.
Het betreft onderhoudscontracten waarin het onderhoud aan tunnel(veiligheid)installaties, 
energievoorziening, klimaatinstallaties, tolsystemen etc. is geborgd.
Hoewel bij het uitvoeren van onderhoud rekening wordt gehouden met de geplande renovatie, 
kan uit reguliere controles en inspecties blijken dat vernieuwingen of reparaties noodzakelijk zijn. 
Die kunnen dus niet worden uitgesteld.

EHBO-materiaal/AED
Volgens de Arbowet moet elk bedrijf beschikken over een goed gevulde en complete EHBO- 
voorziening. Dit betekent ook dat het bedrijf er voor moet zorgen dat er niets ontbreekt en dat 
alle materialen in een goede conditie zijn. Net zoals andere jaren heeft de leverancier alle EHBO- 
materiaal bij de Kiltunnel gekeurd en zo nodig zijn spullen vervangen of aangevuld. 
Daarnaast heeft het jaarlijks onderhoud plaatsgevonden van de AED's in het kantoorgebouw en 
de midden cabine van het tolplein.

Opleidingen
Ondanks de beperkingen die volgen uit de COVID-19 bestrijding heeft een aantal medewerkers 
toch een cursus/workshop kunnen volgen, waaronder een cursus Beheerder Brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie en een (online) cursus Preventiemedewerker.
De jaarlijks terugkerende herhalingstrainingen voor Bedrijfshulpverlener zijn vanwege de 
coronamaatregelen komen te vervallen.

Onderhoud zwart, grijs, groen en wit
Het onderhoud aan het asfalt en belijning wordt - met uitzondering van de tunnel en tolplein - 
uitgevoerd onder directievoering en toezicht van de provincie. Het onderhoud aan de bermen en 
watergangen wordt eveneens in opdracht van de provincie uitgevoerd.
Evident dat hierover periodiek overleg plaatsvindt met de betreffende medewerkers van de 
provincie Zuid-Holland.
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Het correctief vervangen van defecte onderdelen of het preventief vervangen van onder meer 
kwetsbare onderdelen zal dus blijven bestaan. Zo zijn er in 2020 slagbomen, tunnelverlichting, 
signaalgevers, onderdelen van de tolinstallatie en telecard antennes etc. vervangen en hebben er 
verbeterwerkzaamheden plaatsgevonden. Voorts zijn er reparaties uitgevoerd aan het asfalt.

Schonen van pompkelders en riolering
Tot het vast onderhoud behoort tevens het onderhoud van de riolering. Het schonen van de 
riolering is van groot belang. Immers bij onvoldoende functionerende riolering (bijvoorbeeld als 
gevolg van vervuiling) is de kans aanzienlijk dat bij regenval het water niet via de riolering 
afgevoerd kan worden maar op het wegdek aanwezig blijft, hetgeen een groot gevaar vormt voor 
het wegverkeer.
Om dit te voorkomen heeft de Kiltunnel een reinigingsprogramma dat jaarlijks wordt gevolgd. 
Daarnaast hebben er extra reinigingswerkzaamheden plaatsgevonden n.a.v. verstoppingen ter 
plaatse van het tolplein.

Kathodische bescherming
Om de klemstrippen van de waterdichte afdichting van de tunnel te behoeden voor verdere 
deformatie is in 2020 een onderzoek gestart of het aanbrengen van een kathodische 
bescherming mogelijk is en uitkomst biedt. De noodzaak hiervoor is gelegen in het feit dat de 
waterdichtheid van de tunnel blijvend moet worden geborgd.
Het onderzoek wordt verricht in COB-verband zodat ook Rijkswaterstaat in dit onderzoek haar 
vakmanschap kan aanwenden.

Vervangingen, reparaties en verbeteringen
Naast het vaste onderhoud zijn in het verantwoordingsjaar meerdere correctieve 
werkzaamheden en verbeteringen uitgevoerd.
Deze werkzaamheden hadden onder andere betrekking op de C2000 installatie als gevolg van 
gewijzigde frequenties, de slagboominstallaties op het tolplein en de verkeerssignalering.
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Door de coronapandemie hebben in 2020 geen oefeningen plaats gevonden. Wel is er regelmatig 
overleg geweest met de veiligheidsregio over de gevolgen van de coronapandemie.
Inmiddels is er ook regulier overleg opgestart over de renovatie, het multiveiligheidsoverleg 
Kiltunnel (MVO).
Het deelnemen aan de introductie crisismanagement van de veiligheidsregio is dit jaar ook 
uitgesteld. Wel is er door de veiligheidsbeambte een training calamiteitenbestrijding gegeven 
aan nieuw personeel bij de Kiltunnel.
Jaarlijks stelt de veiligheidsbeambte een jaarverslag. Het jaarverslag 2020 zal medio 2021 
beschikbaar zijn.

Verkeersdruk
Als gevolg van de zogenaamde COVID-19 maatregelen is er ruim 14% minder verkeer ten 
opzichte van 2019. In 2020 zijn er 3,774 miljoen betalende weggebruikers het tolplein 
gepasseerd. Als gevolg van de corona maatregelen en de werkzaamheden aan de Wantijbrug en 
Rijksweg N3 is dit volume significant minder (-13%) dan begroot.

Veiligheidsbeambte
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de Wet aanvullende regels veiligheid 
wegtunnels (Warvw) is sinds 1 juli 2012 de heer J.B.M. Admiraal veiligheidsbeambte bij de 
Kiltunnel.
De veiligheidsbeambte heeft naast het gezamenlijk evalueren van ernstige incidenten in de 
tunnel onder meer tot taak om, bijvoorbeeld door middel van audits en inspecties, te oordelen 
over de veiligheid van de weggebruikers in de tunnel. Tekortkomingen zullen aan de directie 
worden gerapporteerd en worden vermeld in het jaarverslag.
Daarnaast onderhoudt de veiligheidsbeambte het contact met de hulpverleningsdiensten en ziet 
toe op de geoefendheid van deze diensten en het personeel van de Kiltunnel. Dit gebeurt onder 
meer door een jaarlijkse oefening.

Grootverbruikers
Een aantal bedrijven gebruikt een zogenaamde bedrijvenkaart. Bij een bedrijvenkaart wordt de 
administratie omtrent datum en tijdstippen van passeren, tarief en rijrichting door de Kiltunnel 
verzameld. Vervolgens krijgen deze bedrijven achteraf de hierbij behorende nota omtrent de 
vorige maand. Deze nota wordt met een bedrag verhoogd voor de vergoeding van algemene 
kosten/administratiekosten. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal kaarten 
dat het bedrijf in bezit heeft.
Per 1 januari 2020 is deze vergoeding structureel verlaagd en onafhankelijk van het aantal 
kaarten wat een bedrijf in bezit heeft.
Naast de belangstelling voor de telecard is ook de belangstelling voor de bedrijvenkaart gegroeid. 
In 2020 zijn er 24 bedrijven bij gekomen die gebruik maken van deze mogelijkheid. Daarnaast zijn 
er 14 bedrijven gestopt.
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De veiligheidsbeambte is daarnaast als beoordelaar, toetser en adviseur betrokken bij de 
voorbereidingen en uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Dit betekent dat hij een 
belangrijke toetsende rol heeft in de volledigheid en functionaliteit van de te vervangen 
veiligheidsinstallaties en het ontwikkelen van de 3B laag (Bedienen, Besturen en Bewaken).

J!4

Incidenten
In 2020 zijn er 12 incidenten geregistreerd waarvan 11 als klein incident kunnen worden 
beschouwd. Dit betrof onder meer één maal een spookrijder en twee maal een valpartij op de 
roltrap zonder ernstig letsel en een valpartij met wielrenners in de tunnel. Bij dit laatste ongeval 
is een ambulance ingeroepen.
Voorts, één maal een te hoog voertuig, kopstaart botsingen op hettolplein, aanrijdschade aan 
slagbomen op het tolplein waarvan één maal als gevolg van het zogenaamde "treintje rijden". De 
chauffeur van deze laatste schade is opgespoord en heeft de totale schade vergoed.

Op 28 oktober 2020 was sprake van een omvangrijk incident. Een chauffeur van een dieplader 
ramde om ca 07.30 uur de tolcabine noord 2 zodanig dat deze in onbruik raakte. De 
dienstdoende tolbeambte kon alleen met hulp van haar collega's uit de cabine worden geholpen. 
Door het aanrijden van de cabine moesten 2 tolstraten, noord 1 en noord 2, voor het verkeer 
worden afgesloten en moest technische apparatuur worden afgeschakeld. Hierdoor was het niet 
meer mogelijk tolgelden te verrekenen.
Om het verkeersaanbod te kunnen blijven verwerken zijn in de straten noord 3 en noord 4 de 
slagbomen geopend, waardoor het verkeer gratis gebruik kon maken van de tunnel. De straten 
noord 1 en noord 2 zijn tot in de middag afgesloten geweest voor eerste herstelwerkzaamheden. 
In de middag was het weer mogelijk tolgeld te verrekenen. Echter, tariefbepaling was pas weer 
mogelijk nadat straat 2 weer volledig in bedrijf was. Alle verkeer dat in deze periode gebruik 
maakte van de tunnel richting Hoeksche Waard werd afgerekend tegen laag tarief.
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Functieverlies van de installaties moet voorkomen worden. Functieverlies kan immers leiden tot 
onveilige situaties voor het wegverkeer of voor de medewerkers. Functieverlies kan ook 
optreden in installaties op het tolplein. In dat geval zou het voor kunnen komen dat er tijdelijk 
geen tolgeld geïncasseerd kan worden.

In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op drie vragen: wat is bereikt, wat is ervoor gedaan 
en wat heeft het gekost?

Sluiten van de tunnel heeft direct invloed op het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Hoge 
beschikbaarheid van de tunnel, waarbij de veiligheid is gewaarborgd, is daarom van groot belang. 
Daarnaast heeft het beschikbaarheidspercentage direct invloed op de tolopbrengsten. 
Uitval van (veiligheids-)installaties en deformatie van civiele constructies kan leiden tot het 
sluiten van de tunnel voor het wegverkeer. Uitval en deformaties hebben in 2020 niet plaats 
gevonden. Dat wil zeggen, niet in zodanige mate dat de tunnel voor korte of lange tijd gesloten 
moest worden. Verder voldoen de (veiligheids-)installaties ten aanzien van kwaliteit en 
functionaliteit aan het wettelijk kader. Door de veiligheidsbeambte wordt jaarlijks de 
functionaliteit en de kwaliteit van deze installaties getoetst. De resultaten hiervan worden door 
de veiligheidsbeambte verwoord in zijn jaarverslag.

Programmaverantwoording
Het programma van het wegschap is het beheren en exploiteren van de tunnel en de daarop 
aansluitende wegen en deze tunnel tegen betaling van tolgeld beschikbaarstellen voor 
gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Voetgangers, (brom)fietsers en brommobielen maken 
gratis gebruik van de langzaam verkeer strook. Het berekenen van tolgelden dient te geschieden 
tegen zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt zoals 
is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling voor het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 
Daarbij zet het wegschap zich in voor het in stand houden van een veilige tunnel met 
aansluitende wegen. Het streven is de toltarieven constant en zo laag mogelijk te houden.

Wat is bereikt?
Beschikbaarheid tunnel
De Kiltunnel is de meest voor de hand liggende ontsluiting voor voornamelijk het oostelijk deel 
van de Hoeksche Waard en tevens de enige oost-west verbinding van en naar de Hoeksche 
Waard. Gezien de ontwikkeling van de verkeersdruk in de voorbije jaren, was de Kiltunnel steeds 
meer een goed alternatief voor het drukker wordende hoofdwegennet.
Echter in 2020 was hiervan minder sprake als voorgaande jaren. Immers, door de noodzakelijke 
maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is het hoofdwegennet minder 
belast, waardoor ook bij de Kiltunnel de verkeersdruk achter bleef op de begroting. Daarnaast 
heeft de Kiltunnel te maken gehad met werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat aan de 
Wantijbrug en de N3. Ook deze werkzaamheden hebben de verkeerscijfers negatief beïnvloed.
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Incidenten zoals afgevallen lading, stilstand en pech hebben evenmin geleid tot het, voor korte of 
langere tijd, sluiten van de tunnel. Tijdig en juist handelen van tolbeambten bij (dreigende) 
incidenten heeft er toe bijgedragen dat de omvang van deze incidenten - waarbij 
verkeersdeelnemers zijn betrokken - zo beperkt als mogelijk zijn gebleven.
Als gevolg van incidenten of onderhoudswerkzaamheden in of nabij de Heinenoordtunnel, de 
Haringvlietbrug of Rijksweg A29 is de tunnel meer dan 30 maal in één of twee richtingen voor 
korte of langere tijd gratis geweest.

Renovatie
Met betrekking tot het geplande renovatie zijn in het derde kwartaal van 2020 de 
engineeringswerkzaamheden, volgend uit de bouwteamovereenkomst, door de 
aannemingscombinatie (Mourik/Dynniq) opgeleverd. Hierna zijn de onderhandelingen gestart 
omtrent de prijsvorming. Na het met succes doorlopen van dit traject is op 28 oktober 2020 de 
aannemingsovereenkomst ondertekend en zijn de renovatiewerkzaamheden aangevangen.

Tolgelden
Voor het berekenen van tolgelden wordt gebruik gemaakt van op maat gemaakte tolinstallaties, 
waarvan de basis is gelegd in de jaren negentig. Inmiddels wordt gewerkt aan de 5e generatie van 
dit systeem. Het systeem registreert en digitaliseert alle passages en genereert vervolgens alle 
benodigde overzichten, afrekenstaten, diverse journaals en facturen in verschillende formats. 
Gegevens uit de tolcentrale worden geïmporteerd in de financiële administratie. 
Uitval van dit systeem heeft uiteraard direct gevolgen voor de juistheid en volledigheid van de 
gegevens. In 2020 zijn er geen verstoringen opgetreden waardoor er data verloren zijn gegaan. 
Het tolsysteem geeft dan ook over het verantwoordingsjaar een volledig en getrouw beeld van 
passages en de daarbij behorende tolopbrengsten.
Opgemerkt wordt wel dat na een aanrijding op het tolplein, waarbij een tolcabine volledig is 
verwoest, er in westelijke richting circa 8 uur lang geen tolgeld kon worden afgerekend. Nadat er 
weer tolgeld kon worden afgerekend heeft het nog tot 8 dagen geduurd om in deze rijrichting het 
tarief te kunnen bepalen. Anders gezegd: in deze periode van 8 dagen heeft alle verkeer in 
westelijke richting het tolplein gepasseerd tegen laag tarief. De gederfde tolinkomsten alsook de 
gemaakte kosten voor herstel zijn verhaald bij de veroorzaker.

Exploitatiebijdrage
Voor de financiering van de renovatie is een door het bestuur goedgekeurd financieringsplan 
vastgesteld. Bij het opstellen van dit financieringsplan is rekening gehouden met de wensen van 
de bestuurders om de exploitatiebijdrage terug te dringen. In het verantwoordingsjaar is deze 
bijdrage met € 900.000,- teruggebracht naar € 400.000,- per jaar. In 2021 en verdere jaren zal 
deze bijdrage jaarlijks € 50.000,- bedragen.

Tunnelveiligheid
De tolbeambten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het afrekenen van tolgelden maar zij 
hebben ook tot taak toe te zien op de verkeersveiligheid in de tunnel. Uitval van meerdere 
tolbeambten kan er uiteindelijk toe leiden dat er geen tolgeld kan worden afgerekend en dat ook 
het toezicht op de verkeersveiligheid in het geding komt. In het kader van de COVID-19 pandemie 
is daarom door de veiligheidsbeambte, onder meer in overleg met de veiligheidsregio, een 
protocol crisisbedrijf opgesteld. Enerzijds om maatregelen te treffen om besmetting te 
voorkomen en anderzijds voorziet dit protocol in een stappenplan om zo lang als mogelijk 
toezicht op de verkeersveiligheid te borgen.
In het verantwoordingsjaar is geen sprake geweest van zodanige uitval van tolbeambten dat het 
afrekenen van tolgelden en/of het toezicht op de verkeersveiligheid in het geding is geweest.
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Tunnel
Voor een veilig gebruik van de tunnel zijn noodzakelijkerwijs jaarlijks terugkerende 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan onder meer technische installaties. Eveneens zijn 
storingen en defecten verholpen. Voorts is in samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB 
(Centrum Ondergronds Bouwen) een aantal vervolgonderzoeken uitgevoerd naar de toestand 
van de waterkerende rubberprofielen in de wanden van de tunnel.

Buitengebied
De toegangswegen naar de tunnel inclusief de bermen behoren eveneens tot het areaal. Evident 
dat een slechte staat van onderhoud een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Ook 
hiervoor is onderhoud noodzakelijk. Evenals in andere jaren is onderhoud gepleegd aan 
asfaltverharding, rioleringssystemen, drainagesystemen, houtopstanden en andere begroeiingen.

Bedriivenkaart
Een groot aantal bedrijven maakt gebruik van een bedrijvenkaart. Voor deze bedrijven worden 
maandelijks in de tolcentrale alle passages, tijdstippen en rijrichting per kaart bijgehouden. Bij 
het verschijnen van de nieuwe maand krijgen deze bedrijven een nota over de voorgaande 
maand met daarbij een bijlage waarin alle passages zijn verantwoord. Hiervoor wordt, afhankelijk 
van de hoeveelheid kaarten die het betreffende bedrijf in bezit heeft een vergoeding in rekening 
gebracht. Vanaf 1 januari 2020 is de vergoeding voor deze dienst, onafhankelijk van het aantal 
kaarten wat een bedrijf in bezit heeft, teruggebracht naar € 30,- per nota.

Exploitatiekosten
Alle inspanningen worden gefinancierd uit tolopbrengsten en de bijdrage van de garanten. 
Ondanks dat alle inkopen meer geld kostten, is de noodzaak niet aanwezig geweest om een 
beroep te doen op de garanten voor een hogere bijdrage. Evenmin zijn de toltarieven, welke al 
vele jaren onveranderd zijn, geïndexeerd.

Renovatie
Ondanks alle onderhoudsinspanningen bereiken installaties of onderdelen van installaties na 
circa 20 jaar een moment van einde levensduur. Ook aan civiele constructies, die gerealiseerd 
worden voor een levensduur van vele decennia, dienen minimaal elke 40 jaar ingrijpend te 
worden gerenoveerd. Hiervoor zijn in 2019 projectspecificaties opgesteld.
In het verantwoordingsjaar zijn de renovatiebestekken gereed gekomen en is de 
aannemingsoverkomst ondertekend. Met het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst 
heeft de aannemingscombinatie Mourik/Dynniq opdracht gekregen om de renovatie ter hand te 
nemen.

Wat is er voor gedaan?
Inleiding
Adequaat onderhoud en vervangingsonderhoud is de basis voor het voorkomen van (structureel) 
functieverlies aan (tunnel)technische en verkeerstechnische installaties. Aan deze installaties is 
onderhoud gepleegd en delen van installaties zijn vernieuwd. Voorts is onderhoud gepleegd aan 
de civiele constructies. Eveneens bestaat er een strak onderhoudsregime voor de tolsystemen en 
is daarboven vervangingsonderhoud uitgevoerd.

2.1.2
2.1.2.1
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Bezetting tolplein
Het is zaak een optimale bemensing van het tolplein te plannen. Enerzijds voor het verplicht 
bewaken van de verkeersstroom in de tunnel en anderzijds voor het afrekenen van tolgelden. 
Uitgangspunt hierbij is dat er in elke rijrichting één tolbeambte dienst heeft. Daarnaast is er van 
ochtendspits tot avondspits een derde tolbeambte aanwezig. Deze is noodzakelijk om zo nodig 
een extra tolstraat te openen, alsmede om de hand- en spandiensten te verlenen en 
verkeersmaatregelen te treffen tijdens werk in uitvoering.
In het licht van het terugdringen van de coronaverspreiding zijn de werkroosters en de 
werkwijzen zodanig aangepast dat de tolbeambten niet direct met elkaar in contact komen.

Renovatie
In het derde kwartaal van 2020 zijn de renovatiebestekken gereed gekomen. Deze bestekken zijn 
het resultaat van een gezamenlijke inspanning van opdrachtgever en opdrachtnemer en hebben 
betrekking op duurzaamheid, veiligheid, technische installaties, de tunnel, het tolplein, het 
kantoor, de waterhuishouding en het verdere buitengebied (groene omgeving). Na het 
gereedkomen van deze bestekken alsmede de overeenstemming die is bereikt omtrent de 
prijsvorming, is op 28 oktober 2020 de aannemingsovereenkomst getekend.

Kantoor en overige gebouwen
Ook binnen de kantooromgeving zijn onderhouds- en zo nodig herstelwerkzaamheden 
noodzakelijk. Zo is er periodiek onderhoud uitgevoerd aan onder andere de 
luchtbehandelingsinstallaties, de verwarmingsinstallaties, de noodstroominstallatie en de 
inbraaksystemen.

COVID-19
Om besmetting en verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen zijn na overleg met de GGD 
Dordrecht en na informatie van het RIVM de navolgende maatregelen genomen. 
Vanaf woensdag 26 februari 2020:

meerdere automatische dispensers met handalcohol, zoals die gebruikt worden in de 
medische omgeving, zijn op verschillende plekken geplaatst;
verschillende andere desinfectiemiddelen op basis van alcohol zijn ter beschikking gesteld 
aan het personeel;
een protocol handen wassen is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht; 
mondkapjes, handschoenen, tissues en desinfecterende tissues zijn ter beschikking gesteld; 
in de tolcabines zijn spatschermen geplaatst;
herhaaldelijk zijn schriftelijke instructies en voorlichting verstrekt met informatie over het 
coronavirus en hoe medewerkers dienen te handelen als ze gezondheidsklachten vertonen; 
aanpassingen zijn gedaan in het bezettingsrooster voor medewerkers op het tolplein;

Tolplein en ICT-omgevine
Om het juist verwerken en registreren van passages te borgen is ook aan de tolsystemen 
periodiek en incidenteel onderhoud en controles uitgevoerd, waarbij tevens defecte onderdelen 
van het systeem zijn vervangen.
De tolcentrale functioneert in een ICT-omgeving waar ook de kantoorautomatisering is 
ondergebracht. Met de data die in de tolcentrale worden beheerd alsmede de data met 
betrekking tot de kantoorautomatisering dient zorgvuldig te worden omgegaan. Voor de gehele 
ICT-omgeving worden maandelijks onderhoudswerkzaamheden, controles en updates 
uitgevoerd.
Voorts is het geheel aan ICT systemen als gevolg van de COVID-19 maatregelen uitgebreid en zijn 
thuiswerkplekken ingericht.
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•888

-31

■758

-20

2.1.4
2.1.4.1

Overhead

Bestuurskosten
€

€

een protocol crisisbedrijf is overeengekomen.
dagelijks (werkdagen) worden deurkrukken, werkplekken etc. door de interieurverzorgster 
gedesinfecteerd;
1'A meter protocol;
vergaderingen met medewerkers van buiten de organisatie zijn en worden zo veel als 
mogelijk geannuleerd. Als alternatief wordt gebruik gemaakt van MS teams; 
zo veel als mogelijk thuiswerken;

Voor het video vergaderen en het thuiswerken zijn een aantal IT-materialen zoals extra 
beeldschermen, microfoons, camera's en laptops met de daarbij behorende softwarelicenties 
aangeschaft.

Voorziening
In totaal is er voor € 44.227,- uit de voorziening aangewend voor diverse onderhoudswerken die 
niet tot het vaste onderhoud behoren.
De financiële middelen die voor de exploitatie nodig zijn, worden geput uit de tolopbrengsten en 
de bijdrage van de garanten. De totale inkomsten van passanten, vermeerderd met de bijdrage 
van de garanten en overige opbrengsten waren in 2020 € 7,563 mln.

i
i

Algemene uitkeringen
Het wegschap ontvangt geen algemene uitkering van overheden anders dan de bij 
bestuursvergadering vastgestelde exploitatiebijdrage. Deze bijdrage is voor 2020 vastgesteld op 
€ 400.000.-. Voor de hierop volgende jaren is de bijdrage vastgesteld op € 50.000,- per jaar.

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Deze paragraaf is bij het wegschap niet van toepassing.

Wat heeft het gekost ?
Totaal aan baten en lasten
Het wegschap heeft slechts één programma, namelijk 
het beheren en exploiteren van de toltunnel, met 
aansluitende wegen. De totale kosten voor dit 
programma bedragen €4,639 mln. Aan overhead is 
€ 888.000,- besteed en € 31.000,- aan bestuurskosten. 
Bij de exploitatie van de tunnel worden ook leningen 
aangetrokken waardoor er kapitaallasten ontstaan. 
Het totaal aan kapitaallasten (rentekosten en 
afschrijvingen) in 2020 is € 2,360 mln.
De kosten van ingenieursdiensten die toegeschreven 
kunnen worden aan de renovatie zijn geactiveerd.

COVID-19
In 2020 is voor € 26.000,- besteed aan inkopen om de veranderende bedrijfsprocessen mogelijk 
te maken of te ondersteunen als ook om het thuiswerken mogelijk te maken. Voorst is voor 
€ 58.000,- extra menskracht ingehuurd. De extra menskracht was noodzakelijk voor 
veranderende bezetting op het tolplein en bij (preventief) ziekteverlof bij mogelijke Corona 
besmetting. Voors is in het kader van omzetverlies een NOW bijdrage ontvangen van € 63.000,-.

€ 7.571

€ -3.773

€ 3.718 € 2.878

2.1.5
2.1.5.1

Totaal aan baten en lasten 

Begroting

4.496 C

€ 8.107

€ -3.612

Baten

Lasten 

Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten
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2.2.1
2.2.1.1

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

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate van weerbaarheid van het wegschap. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de inkomstenstroom voldoende is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te 
voldoen alsmede om de algemene reserve te laten groeien.

Structurele exploitatieruimte
Bij dit kengetal worden de structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten. De baten 
bij het wegschap worden, op de bijdragen van de garanten en wat kleine neveninkomsten na, 
rechtstreeks bepaald door het volume aan verkeer. De neveninkomsten worden bij dit kengetal 
beschouwd als incidentele baten.

Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen. Ultimo 2020 bedraagt deze schuldquote 178%. Deze hoge quote is het gevolg van de 
omvang van de leningportefeuille. Opgemerkt wordt dat de eigen middelen - tolopbrengsten en 
de bijdrage van de garanten - voldoende zijn om aan de aflossings- en renteverplichtingen te 
voldoen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Het wegschap heeft geen middelen doorgeleend aan private of publiekrechtelijke organisaties. 
Derhalve is de "netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekkingen" gelijk aan de netto 
schuldquote.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het wegschap heeft in 2020 in totaal voor € 11.000,- ontvangen voor verhuur van een perceel 
grond, reclameposities en opstalrechten.

Dividend
Door het wegschap wordt geen dividend uitgekeerd of ontvangen.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij het wegschap niet van toepassing 
Het wegschap heeft geen gronden aangekocht voor (toekomstige) projecten en heeft geen 
inkomsten uit belastingen. De financiële kengetallen zijn in de navolgende tabel weergegeven.

Saldo van de financieringsfunctie
Omdat de toegerekende rente gelijk is aan de werkelijk betaalde rente is er geen sprake van een 
saldo van de financieringsfunctie.

Kengetallen, weerstandsvermogen en risicobeheersing
Kengetallen
De navolgende kengetallen worden onderkend:
>
>
>
>
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Financiële kengetallen

Netto achujdquote (en jecorrigeerd voor alle veratrakta tenlnflan)

Totaal voor Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 2.997 4.064 4.829

8.107 8.107Totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves 8.924

Solvablliteitsratlo

Structureie Exptoitetteruimte

Totaal baten exclusief mutaties reserves 8.924 8.107 8.107

(BM'SQMl« < 1.000,-)

2.2.1.2

Weerstandsvermogen

€ 1.854

€ 1.082

€

€

1.537Benodigde weerstandscapaciteit exploitatie €

reserves
Ratio weerstandsvermogen 3,78

(Bedragen x< 1.000,•)
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3.773
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3.773

7.023
0

7.023

1.082 
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1.082

8.924
85

8.839

8.107
___ 85
8.022

3.612
___ 0_
3.612

2.878
___ 0
2.878

Totaal eigen vermogen 
Totaal van de passiva

2.861
105 

___ 30 
2.997

0
0
0

2.500
864
700 

4.064 

0
0
0

0
0
o

Totaal stortingen in reserves
Totaal incidentele stortingen m reserves

101%
101%

34.19%
42.70%

174%
174%

24,12%
10,86%

5.815
24.105

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserve

Bestemmingsreserve renovatie

Exploitatieresultaat 2020

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

Totaal onttrekkingen uit reserves
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves

11.576
500
138

12.214

16.195
83

1.277
17.555

949
0

949

7.571
___ 39
7.532

2.878

5.815

4.654
143

32
4.829

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan wat de 
financiële draagkracht van het wegschap is indien 
zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Het 
aanhouden van weerstandsvermogen is bedoeld 
voor de slecht meetbare risico's in de 
bedrijfsvoering.
Risico's zouden moeten worden gedekt door de 
algemene reserve en eventueel de 
bestemmingsreserve. De reserves hebben 
tezamen ultimo 2020 een omvang van € 2,9 mln. 
Vermeerderd met het exploitatieresultaat 2020 is 
de beschikbare weerstandscapaciteit € 5,8 mln.

2.936
18.237

Begroting
2020

6.521
19.071

163%
163%

16,10%
8,23%

Activa
Financiële vaste activa
Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr
Totaal van aNe liquide middelen
Totaal van de overlopende activa

Totaal voor Netto schuldquote

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

Rekening
2019

Rekening
2020

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

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

17.576
20

1331
18.927

Passiva
Totaal van de vaste schulden (ultimo jaar)
Totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar)
Totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar)
Totaal
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Levensduur en schade civiele constructies
Tunnels worden in Nederland normaal gesproken gebouwd voor een exploitatieperiode van 100 
jaar. Echter, door het uitvoeren van onderhoud en tijdige renovaties is de levensduur niet 
tijdgebonden. De Kiltunnel is inmiddels 40 jaar oud en wordt nauwkeurig gemonitord. 
Extra aandacht wordt hierbij besteed aan de voegovergangen en de landhoofden.
Voegovergangen zijn immers aan slijtage onderhevig en schade aan de landhoofden kan ontstaan 
door invloeden van buitenaf. Ontwikkelingen in de omgeving worden daarom nauwgezet gevolgd 
om de kans op schade te voorkomen.
Tijdens de renovatie zullen alle voegovergangen worden vervangen. Hierbij is gekozen voor het 
toepassen van fluistervoegen zodat omwonenden met name in de Hoeksche Waard minder 
overlast ervaren.

Functieverlies van technische installaties
Onjuist of onvolledig onderhoud kan leiden tot uitval van installaties, waardoor eerder dan 
gepland tot aankoop van nieuwe installaties moet worden overgegaan. Risico's als deze zijn bij 
het opstellen van het onderhoudsplan zodanig in beschouwing genomen dat de omvang van dit 
risico nagenoeg nihil is.

Verminderde tolopbrengsten
Erkend wordt dat de tolopbrengsten in beginsel afhankelijk zijn van omstandigheden die niet 
door het wegschap beïnvloedbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan economische 
omstandigheden, waardoor als gevolg van minder verkeer de tolopbrengsten achterblijven op de 
prognose. Het risico op deze financiële tegenvallers is vooraf lastig in geld te kwantificeren. 
Vanaf maart 2020 heeft de Kiltunnel te maken met tegenvallende tolopbrengsten die direct het 
gevolg zijn van de COVID-19 maatregelen. Hierdoor bleef het verkeersaanbod 7,9% achter op de 
vastgestelde begroting. Waarbij opgemerkt wordt dat in de vastgestelde begroting al rekening 
werd gehouden met tegenvallende verkeersdruk (-220.000 mvt.) als gevolg van de 
renovatiewerkzaamheden in de tweede helft van 2020. Deze werkzaamheden hebben echter nog 
niet plaats gevonden. Dit betekent dat in werkelijkheid de verkeersdruk 12,5% is afgenomen.

Exploitatierisico's worden in beginsel gedekt uit het resultaat van de baten en lasten. Daarboven 
kan aanspraak worden gemaakt op de algemene reserve. Als laatste zijn er nog mogelijkheden 
om een beroep te doen op de eigenaren, die garant staan voor een sluitende exploitatie en/of 
om de toltarieven te indexeren. Een aanpassing van de toltarieven geschiedt bij bestuursbesluit 
en kan binnen het lopende jaar plaatsvinden.

Risico's en beheersmaatregelen.
In de dagelijkse exploitatie worden de navolgende risico's onderkend:
■ Verminderde tolopbrengsten.
• Levensduur en schade civiele constructies.
■ Functieverlies van technische installaties.
• Automatisering.
■ Stijgende onderhoudskosten.
■ Hogere rentelasten.
■ Hogere renovatiekosten dan geraamd.
• Vermindering van de bijdrage van de participanten.
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Vermindering van de bijdrage van de participanten
In het financieringsplan van de renovatie is rekening gehouden met een vermindering van de 
bijdrage in 2020 naar € 400.000,- en vanaf 2021 structureel € 50.000,- per jaar.

Hogere renovatiekosten dan geraamd
Inmiddels is de aannemingsovereenkomst getekend waarbij het renovatiewerk in opdracht is 
gegeven. In de raming van kosten alsook in het financieringsplan is rekening gehouden met een 
overschrijding van de raming van kosten van 20%. Door de positieve jaarresultaten en de 
gunstige liquide ontwikkelingen op de lange termijn kunnen verdere overschrijdingen worden 
gefinancierd met extra leningen. Het jaarlijkse exploitatieresultaat is voldoende om aan de rente 
te voldoen.
Claims op meer- en minderwerk, schade in het werk etc. zijn van invloed op de totale kosten van 
de renovatie. In de "Frauderisicoanalyse renovatieproces" is aandacht besteed om deze 
processen te beheersen.

Stijgende onderhoudskosten
Met het tijdig en juist uitvoeren van periodiek en incidenteel onderhoud alsmede het tijdig 
uitvoeren van groot onderhoud worden onderhoudskosten beheersbaar. Onderdeel van de 
renovatie is om alle technische installaties te vernieuwen. Hierdoor zal de kans op stijgende 
onderhoudskosten de komende jaren (na gereedkomen van de renovatie) nihil zijn.

In de hierna volgende tabel is het totaal aan risico's opgenomen met de daarbij benodigde 
weerstandscapaciteit.

Hogere rentelasten
Gezien de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt dit risico op dit moment niet erkend. 
Daarnaast zijn de meeste leningen, benodigd voor de financiering van het groot onderhoud, 
inmiddels vastgelegd.

Automatisering
De automatisering bestaat voornamelijk uit:
■ Besturing en MMI1 voor de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties (VTTI).
■ Besturing en MMI voor de tolcentrale.
■ Kantoorautomatisering met financieel pakket.

In 2020 is periodiek onderhoud uitgevoerd aan de besturing en de MMI van de 
verkeerstechnische installaties. Tevens is periodiek onderhoud uitgevoerd aan de tolcentrale en 
wordt er periodiek onderhoud uitgevoerd aan de soft- en hardware van de 
kantoorautomatisering. Met deze maatregelen is het risico op ernstig disfunctioneren van deze 
systemen nauwelijks aanwezig.
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Risico’s en weerstandsvermogen exploitatie

Risico Kans Nadere omschrijving

Tolopbrengsten Groot Grool100% 95% € 750.000 € 715.000

Levensduur civiel Laag 5% Middel 50% € 2.000.000 € 50.000

Deformatie leidt tot lekkageVoegen 5% Grool 95% € 1.000.000 € 47.500

Zink- en slurtvoegen 5% GrootLaag 95% Deformatie klemstrippen € 10.000.000 € 475.000

Functieverlies T.l. 5% GrootLaag 95% € 4.750100.000 €

Automatisering Laag 5% Groot 95% € 100.000 € 4.750

Onderhoudskosten 5% 5%Klein € 4.970 nihil

Hogere reno.kosten Gem. 50% Klein 5% € 9.600.000 € 240.000

Rentelasten Nihil 0% Nihil 0% €

Benodigde weerstandscapaciteit € 1.537.000

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen
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1% hogere rentelast v.d. 
aan te trekken lening

1% extra kostenstijging 
boven de raming

Deformatie 
betonconstructies

Kan leiden tot sluiten van 
de tunnel, vermindering 
tolopbrengsten

10% van de raming v.d. 
tolopbrengsten

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

Benodigde
CRKIWI

Rekening gehouden met 
financieringsplan. Is 
aandachtspunt bij 
risicoanalyse 
renovatieproces

Onderzoek naar toestand is 
uitgevoerd. Geen 
maatregelen noodzakelijk

2014 vernieuwd. Uitvoeren 
adequaat onderhoud Wordt 
in 2022 geheel vernieuwd.

Benodigde middelen voor 
de komende jaren zijn 
reeds vastgelegd.

Niet beïnvloedbaar. E.v.t. 
aanpassing tarieven

Kapitaalgoederen zijn goederen die gedurende meerdere jaren nut geven. Adequaat onderhoud 
en beheer zijn voorwaarden om achterstallig onderhoud, deformatie en/of functieverlies te 
voorkomen. Voorts kan gesteld worden dat de levensduur van kapitaalgoederen door groot en 
klein onderhoud en renovatie niet tijdgebonden is. De kapitaalintensieve investeringen leggen 
echter wel een aanzienlijk beslag op de financiële middelen, zowel in aanschaf als in 
exploitatiekosten (rente, afschrijving, kosten van groot en klein onderhoud, renovatiekosten en 
beheerskosten).

Directe sturing op inkopen. 
Na 2022 (Renovatie )zijn alle 
installaties nieuw.

Maximaal
risico

Uitval kan leiden tot verles 
van data en functionaliteit

Meer- en minderwerken, 
marktontwikkelingen. 20% 
van de max. verwachte 
bouwsom a € 48m|n.

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

Adequaat onderhoud en 
vervangingsonderhoud. 
Wordt in 2022 geheel 
vernieuwd.
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€

-31

Totaal aan aanwendingen €

Dotatie 2020 € 39

Omvang oer 31-12-2020 € 319

Bedragnit 1 000,->
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Bedrag

325

-2 

-11

Onderhoudswerken 2020 volgens het instandhoudingsplan
In het verantwoordingsjaar is € 44.000,- uit de voorziening aangewend.

Groot en klein onderhoud
Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Groot onderhoud is veelal van 
ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch onderhoud genoemd, waarbij gedacht kan worden aan 
grote civiel technische levensduurverlengende werken of renovaties. Kort-cyclisch is onderhoud 
van geringere omvang, dat veelal met een zekere regelmaat terugkeert en waarvan de kosten uit 
de onderhoudsvoorziening worden gedekt. Planning van groot en klein onderhoud gebeurt altijd 
met aandacht voor nut en noodzaak. Daarnaast wordt gestuurd op tijd, kwaliteit en geld.

Om de staat van onderhoud op voldoende niveau te houden is het meerjaren 
instandhoudingsplan door het bestuur vastgesteld. Dit plan is in 2011 tot stand gekomen na een 
technische analyse omtrent de onderhoudstoestand van onder meer de installaties, wegen en 
civiele constructies. Tevens heeft overleg met deskundigen ten grondslag gelegen aan dit plan. 
Voor de realisatie van het onderhoudsplan is een voorziening voor "verplichtingen en verliezen 
waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten is", ingesteld. 
In deze voorziening word jaarlijks € 38.500,- gestort.
Na het gereedkomen van de renovatie waarbij onder meer een nieuw tolplein met kantoor wordt 
gerealiseerd en waarbij alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties worden 
vernieuwd alsmede civiele constructies worden gerenoveerd, zal een vernieuwd 
instandhoudingsplan worden opgesteld.

Wegen, riolering, water, groen en gebouwen
Het BBV maakt onderscheid in onderhoud aan wegen, riolering, water, groen en gebouwen. 
In algemene zin kan gesteld worden dat het onderhoud aan wegen en rioleringen, m.u.v. dat 
gedeelte binnen de tunnelconstructie en op het tolplein, voor rekening komt van de 
wegbeheerder i.c. de provincie. Het zogenaamde groenonderhoud i.c. het onderhoud aan 
bermen en beplanting alsook aan de watergangen komt eveneens voor rekening van de 
provincie. Het onderhoud aan de gemalen en gebouwen c.a. is voor rekening van de Kiltunnel.

€ 

€

€

Mutaties

Omschrijving

Omvang per 01-01-2020

Aanwendingen 2020 

Werkzaamheden klemstrippen.

Niewe frequenties C2000 

Voorraad slagbomen
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Ruimte

onder KGL

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

i 3.072 

C 2.457

C 6.896

€4.799

Vanaf de introductie van de renterisiconorm hanteert het wegschap 20% van de 
leningportefeuille als norm. Gezien het kapitaalintensieve karakter van het wegschap en de 
relatief lage omvang van de exploitatiebegroting in relatie tot de investeringen in de tunnel en 
daarmee samenhangende leningportefeuille, doet deze interpretatie van de norm het meest 
recht aan de bedoeling van de renterisiconorm (inzicht in mogelijke renterisico's bij 
herfinanciering of renteherziening). Deze interpretatie benadert ook de omvang van de norm bij 
gemeenten het meest.
Overigens heeft in de praktijk de renterisiconorm voor het wegschap geen betekenis omdat er 
geen sprake is van herfinancieringen en renteaanpassingen.

Kasteldlimiet

Banksaldi 2020

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

€2.407

€1.793

€6.231 

€4.13S

Begrotingstotaal

Percentage

Kasgeldlimiet

8.107 Ultimo 1* kwartaal 

8,20% , Ultimo 2* kwartaal 

665- Ultimo 3e kwartaal 

Ultimo 4e kwartaal
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Renterisiconorm

Omschrijving Resultaat Begroot

Stand van de vaste schuld € 17.576 € 11.576

4.592€ 4.619 €

3 Renterlsico € 4.619 € 4.592

Risiconorm4 € 3.515 € 2.315

5a Ruimte onder renterisiconorm € €

5b Overschrijding renterisiconorm € 1.104 € 2.277

(B«ar»Oen<< 1.000,-)

Verstrekker Bedrag in € Storting Looptijd Rentevoet

2035 0,080%6 000.000 20-8-2020 ISjaar lineair

2 4.000.000 31 3 2021 6 jr lin o.b.v. 10-jaar gelijke aflossing 2027 0,664%

0,835%6.000.000 30-6 2021 7 jr lin o.b.v 20-jaar gelijke aflossing 2028

8.000.000 20-12-2021 8 jaar lineair 2029 0,835%

5 2.500.000 31-3-2022 5 jaar lineair 2027 0,708%

6 8.000.000 31-3-2022 8 jr lin o.b.v. 20-jaar gelijke aflossing 2030 1,054%
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Leningportefeuille
In 2020 is er één lening aangetrokken van € 6 mln. met een looptijd van 15 jaar en een tarief van
0,08 %. Voorts zijn er in 2019 vijf leningen met een totale omvang van € 28,5 mln. 
overeengekomen. De eerste storting zal plaatsvinden op 31 maart 2021.
Deze vijf leningen kennen een lineaire aflossing. Het aflossingsritme van de leningen 2, 3 en 5 
(tabel hieronder) is op basis van respectievelijk 10, 20 en voor lening 6 ook 20 jaar. Echter, na 
respectievelijk 6, 7 en 8 jaar wordt de restschuld geheel afgelost.

Liquiditeit
Met gebruikmaking van historische gegevens zijn de tolopbrengsten maandelijks goed 
voorspelbaar. Voorts zijn de rentebetalingen en aflossingen over meerdere jaren vooraf bekend. 
Uitgaven voor de voorbereiding en begeleiding van het renovatieproces zijn binnen marges ook 
redelijk voorspelbaar.
Al deze gegevens vergemakkelijken de liquiditeitsplanning, waardoor er tijdig zicht is of er nieuwe 
leningen moeten worden aangetrokken.

Renteherzieing 

Aflossingen

Laatste
aflossing

bank 
Bank Ned. 

Gemeenten
Bank Ned. 

Gemeenten

Waterschaps- 
bank

Bank Ned. 

Gemeenten 
Waterschaps- 

bank 
Waterschaps-
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Debiteuren- en crediteurenadministratie. 
Afrekenen en verwerking van tolgelden. 
Personeelszaken en salarisadministratie. 
Inkoop, onderhoud en contracten. 
Frauderisicobeheersing.
Treasury.

>
>

Rechtmatigheidsaspecten
In het algemeen gelden de gemeenschappelijke regeling voor het wegschap, de mandaatregeling, 
het financieringsstatuut, de financiële verordening en de controleverordening. Voor de 
jaarrekening (en begroting) is verder het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en 
gemeenten van toepassing. Voor inkopen en aanbestedingen, functiescheiding en overige 
interne processen zijn procesbeschrijvingen opgesteld. De procesbeschrijvingen en mandaten 
zijn gevat in "Interne regels (financiële) organisatie; inkoop & aanbesteding Wegschap Tunnel 
Dordtse Kil". Deze regels vervangen de in 2013 vastgestelde mandaatregels.
In het najaar van 2020 heeft de accountant tijdens een interim-controle de werkprocessen 
getoetst. Hieruit zijn geen significante bevindingen voortgekomen die maatregelen noodzaakten.

Voor het ontvangen, verwerken, controleren, afstorten enzovoorts van tolgelden wordt gebruik 
gemaakt van de tolcentrale. Dit is een ICT-omgeving met hardware en randapparatuur. 
Omtrent de functionaliteit en de softwarearchitectuur heeft in 2016 een audit plaats gevonden.

Een aantal belangrijke bedrijfsprocessen kan als volgt worden benoemd: 
>
>
>

Bedrijfsvoering
Alle dagelijkse bedrijfsvoeringstaken vinden plaats binnen de eigen organisatie. De omvang van 
de organisatie bestond per 1-1-2020 uit 17,309 fte waarvan 4,667 fte voor de bezetting op 
kantoor.
In 2020 is 4,47 fte ingehuurd voor de bezetting op het tolplein. Deze inhuur was noodzakelijk 
voor een volledige bezetting.
In 2020 zijn 3 medewerkers in vaste dienst aangenomen. Een tolbeambte, een stafmedewerkster 
en een interieurverzorgster. Vanaf 01-11-2020 bestaat de organisatie uit 19,313 fte waarvan
5,556 fte voor de bezetting op kantoor.

Debiteuren- en crediteurenadministratie
Deze administratie wordt verzorgd door de stafmedewerker, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
het softwarepakket Exact. Betalingen aan crediteuren worden ruimschoots binnen de gestelde 
termijn gedaan (10 werkdagen). Juiste en tijdige betalingen door debiteuren worden 
nauwlettend gevolgd. Bij overschrijdingen van betalingstermijnen wordt contact opgenomen met 
de betreffende debiteur waarna in vrijwel alle gevallen spoedige betaling volgt.
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Personeelszaken en salarisadministratie
De stafmedewerkers dragen zorg voor het aanleveren van mutaties aan de externe 
salarisverwerker ADP, alsmede voor de controle na verwerking. Na autorisatie door de directie 
worden de betalingen verricht. De stafmedewerkers verzorgen tevens de
personeelsadministratie en overige P&O-activiteiten. Voorts ondersteunt en adviseert de 
medewerker de leiding bij haar managementtaken.

Inkoop, onderhoud en contracten
Inkopen zijn benodigd voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voor het onderhouden van de 
eigendommen van het wegschap. Voor het inkopen van diensten, goederen en 
onderhoudscontracten zijn procedures en mandaten vastgesteld. Zie hiervoor ook de tekst onder 
het kopje "Frauderisicobeheersing".
Uitval van installaties en storingen wordt altijd geanalyseerd door de technisch medewerker. 
Afhankelijk van zijn bevindingen wordt eventueel een beroep gedaan op marktpartijen. 
Voor overeen te komen contracten worden minimaal de aanbestedingsregels gerespecteerd.

Na een Europese openbare aanbestedingsprocedure in 2019 en het met succes afronden van de 
bouwteamfase, alsook het met succes afronden van de prijsonderhandelingen, is aan de 
aannemingscombinatie Mourik/Dynniq (sKILs) op 28 oktober 2020 de opdracht tot uitvoering 
verleend. Hiervoor is door beide partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer, de 
aannemingsovereenkomst getekend. Hiermee is opdracht verleend voor het uitvoeren van het 
renovatiewerk zoals omschreven in de bestekken die in de bouwteamfase zijn afgerond.

Afrekenen en verwerking tolgelden
Voor het tellen en registreren van passages, het verwerken van tolgelden etc. wordt gebruikt 
gemaakt van een op maat gemaakt systeem: "de tolcentrale"(TC4).
Het afrekenen van tolgeld wordt uitgevoerd door tolbeambten die volgens een rooster dienst 
doen op het tolplein. De tolbeambten maken gebruik van de tolcentrale, waarin alle diensten, 
opbrengsten, passages, etc. worden gedigitaliseerd en gerapporteerd. Verdere verwerking van 
tolgelden - verzamelen, controleren, afstorten en rapporteren - vindt plaats door de 
bedrijfsleider of zijn waarnemer. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van de data en 
rapportages die door de tolcentrale worden gegenereerd.
Vanuit de tolcentrale worden tevens de facturen gegenereerd voor de bedrijven. Informatie met 
betrekking tot de facturen voor de grootverbruikers en gegevens over de tolopbrengsten worden 
maandelijks geïmporteerd in Exact.
Betalingen, afstortingen van tolgelden, etc. worden wekelijks verwerkt in Exact. Op deze wijze is 
er wekelijks actuele managementinformatie beschikbaar.
De maandrapportages, gegenereerd door de tolcentrale worden maandelijks gecontroleerd op 
afwijkingen.
In nagenoeg alle controleprocessen is een vierogenprincipe ingevoerd.
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Overzicht beheersmaatregelen i.r.t. risico's

Proces Risico

Tolgelden

Mandaat voor opdrachten alsook voor behandeling facturen zijn

Memorialen

Declaraties

Personeelskosten Deadman on the payroll

Kasverkeer Onverantwoorde betalingen

T olcentrale/windows
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Dataverlies, cybercrime,

manipulatie etc.

Niet respecteren van interne 

controlemaatregelen

IT-audit uitgevoerd. A.d.h.v. resultaten aanbevelingen opgevolgd. 

Aangesloten bij ISAC-tunnels. 5x8 online servermonitoring. 

Intern zijn beveiligingsprocedures vastgesteld

Memorialen worden alleen door stafmedewerker aangemaakt en 

na autorisatie van de penningmeester verwerkt.

Er is direct toezicht op de bezetting. Omvang personele bezetting 

is gering waardoor iedereen bekend is bij directie.

Rigide dagelijkse kas/opbrengsten controle per medewerker.

Tolopbrengsten moeten aansluiten op de geautomatiseerde 

tolcentrale. Tekorten worden door de betreffende medewerker 

verantwoord en aangevuld.

Alle kasbetalingen worden verantwoord en door de directie 

geaccordeerd waarna deze worden verwerkt in de financiële 

administratie.

(Onderhouds)kosten, 

investeringen, betalingen

Frauderisicobeheersing
Frauderisicobeheersing wordt als een afzonderlijke taak binnen de bedrijfsvoering beschouwd. 
Voorop staat dat de bedrijfsprocessen zodanig zijn ingericht dat risico's zijn ondervangen. Daar 
waar verbeteringen mogelijk zijn zullen deze in de werk- of IT-processen worden 
geïmplementeerd. Tijdens de interim-controle in 2019 door Deloitte heeft de accountant 
gewezen op mogelijke fraude bij gewijzigde naam of rekeningnummer van crediteuren. 
Beheersmaatregelen hiervoor zijn opgenomen in de werkprocessen en in het "Overzicht 
beheersmaatregelen i.r.t. risico's".
De bevoegdheden van de medewerkers zijn vastgelegd in "Interne regels (financiële) organisatie; 
inkoop & aanbesteding Wegschap Tunnel Dordtse Kil". In deze interne regels is tevens de 
"Handreiking invoering Rechtmatigheidsverantwoording", uitgebracht door de VNG en het IRO, 
verwerkt. Daarnaast zijn bevoegdheden in het betaalsysteem en in de tolcentrale vastgelegd.

Onjuiste of onterechte declaraties Overeenkomstig de mandaatregeling worden declaraties door 

meerdere functionarissen beoordeeld en na goedkeuring 

verwerkt in het betaalsysteem.

Onverantwoorde opdrachten of 

betalingen. Onjuiste of onterechte vastgelegd in mandaatregeling. 

declaraties Tweemaal per jaar crediteurenscan door directeur.

Direct toezicht op juiste uitvoering of levering.

Facturen worden door verschillende functionarissen beschouwd 

voor levering, prestatie, tenaamstelling, rekeningnummer etc. 

Facturen worden pas verwerkt als deze zijn geautoriseerd. 

Betalingen vinden plaats door de directie. Overeenkomstig de 

bevoegdheden in het betaalsysteem.

Stambestand crediteuren wordt beheerd door stafmedewerker.

Onvolledige verantwoording

opbrengsten
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Een algemene maatregel ter voorkoming van fraude Is het door de opdrachtgever inzetten van 
voldoende deskundige toezichthouders, directievoerders en kostprijsdeskundigen.
Toezichthouders zien toe op de te leveren of de geleverde prestatie. Voorts zal de 
toezichthouder en/of de directie de omschrijving van de leveringen, behorende bij de declaratie 
controleren op werkelijkheid en volledigheid, waarna de declaratie in behandeling wordt 
genomen door de afdeling calculatie van IBD. Deze afdeling zal de eenheidsprijzen in de 
omschrijving toetsen aan marktprijzen en/of aan de in de staat van ontleding overeengekomen 
eenheidsprijzen. Na fiattering, voor betaling akkoord, wordt de declaratie bij de financiële 
administratie van de Kiltunnel in behandeling genomen. Hierbij vindt nogmaals controle volgens 
het vierogenprincipe plaats.

In het renovatieproces worden de navolgende risico's worden onderkend:
■ Onkostenvergoedingen.
■ Factuur bij onvoldoende prestatie.
■ Onvoldoende prestatie.
■ Te hoge vergoeding.
* Meer- en minderwerk.
* Onjuiste vergoeding bij nacalculatie.
■ Spookfacturen.
* Verrekening van schade.
■ Verrekening van hogere bedragen dan overeengekomen.

Onkostenvergoedingen
Hierbij wordt het risico onderkend dat niet gemaakte kosten worden gedeclareerd en/of het 
risico dat privé-uitgaven worden gedeclareerd.
Dit risico wordt procesmatig beheerst door de factuur in de eerste plaats door de 
projectmanager te laten accorderen, waarna de regievoerder (de directie in de zin van de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden; UAV) pas fiat geeft voor betaling. Betaling vindt 
uiteindelijk plaats via de administratie van de Kiltunnel.
Met dit proces wordt de factuur door vele functionarissen beoordeeld. Voorts is in het 
betalingsproces bij de Kiltunnel bewaking ingebouwd dat geen onjuiste facturen worden betaald.

Factuur bij onvoldoende prestatie
De mogelijkheid is altijd aanwezig dat er gefactureerd wordt ondanks dat de prestatie als 
onvoldoende wordt beschouwd.
Er wordt in het contract als beheersmaatregel een specifieke betalingsregeling opgenomen die 
dit risico verkleint. Er zal toezicht worden gehouden op de uitvoering, om te controleren dat de 
gevraagde prestaties ook worden of zijn geleverd. De goedkeuring van facturen kent een 
zogenaamde zesogentoets (projectmanager, regievoerder, directeur Kiltunnel). Daarna wordt de 
factuur bij de betalingsafhandeling nogmaals beschouwd.

Frauderisicoanalyse en beheersmaatregelen tijdens de renovatie
Evident dat de risico's tijdens de uitvoering van de renovatie anders zijn dan tijdens de dagelijkse 
exploitatie. Het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD), dat door de Kiltunnel gecontracteerd is om 
zorg te dragen voor directievoering en toezicht, hebben generiek voor al haar werken haar 
organisatie zo ingericht en beheersmaatregelen en werk- en controle procedures ingebouwd dat 
fraude nagenoeg uit te sluiten is.
Deze maatregelen en procedures zijn in de hierna volgende tabel verkort weergegeven en 
worden toegepast op het onderhanden renovatiewerk. De organisatorische inrichting omtrent de 
relaties opdrachtgever, directievoering en toezicht zijn mede aan de hand van de bestaande 
werkwijze van IBD tot stand gekomen en in de tabel verwerkt.
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Benodigde weerstandscapaciteit
De financiële middelen voor de renovatie is voldoende om de benoemde risico's af te dekken.

Spookfacturen
Hier wordt bedoeld dat privé-uitgaven ten laste van de renovatie worden gebracht. Dit risico 
wordt bijzonder klein geacht omdat de bij de declaratie behorende verrekenstaat door de 
toezichthouder en/of directie UAV als ook door de afdeling calculatie van IBD gecontroleerd 
wordt alvorens deze wordt gefiatteerd voor betaling akkoord.
Dat betekent dat in de eerste plaats het vierogenprincipe wordt gehanteerd, waarna de afdeling 
calculatie van IBD nogmaals een controle uitoefent.

Te hoge vergoeding
Er is een klein risico dat de aannemer een hogere prijs krijgt toegekend dan waar hij op basis van 
de overeenkomst recht op heeft. Dit risico is beperkt omdat prijzen {van onderdelen) van het 
werk in een staat van ontleding zijn vastgelegd. Prijzen die niet zijn vastgelegd worden volgens 
het vierogenprincipe getoetst door de afdeling calculatie van IBD.

Onjuiste vergoeding bij nacalculatie
De afdeling calculatie van IBD controleert de declaraties en de onderbouwing hiervan.

Verrekening van schade
Tijdens uitvoering stelt Directie & Toezicht een rapportage op van omstandigheden van het werk 
alsmede van de geleden schade. Tevens wordt melding gedaan bij de verzekeraar die zichzelf 
mogelijk op de hoogte komt stellen van de geleden schade. Op basis van de dagrapporten van 
Directievoerder zal overeenstemming worden bereikt over de in te dienen schade. Het risico dat 
schade die niet is ontstaan of meer schade dan eigenlijk is opgetreden wordt gedeclareerd, is 
hiermee nagenoeg uitgesloten.

Onvoldoende prestatie
Bedoeld wordt dat de prestatie niet wordt geleverd maar wel een verplichting is volgend uit de 
aannemingsovereenkomst en tevens onderdeel was van de oorspronkelijke aanbesteding en 
uiteindelijke aanbieding.
In z'n algemeenheid wordt dit risico beheerst door het uitvoeren van integraal toezicht op het 
werk. Functiescheiding tussen opdrachtgever en projectteam (projectmanager, toezichthouder, 
directie UAV) zal dit risico nog verder beheersen. Eventuele besluitvorming met financiële 
consequenties blijft voorbehouden aan de stuurgroep/directie Kiltunnel.

Meer- en minderwerk
Het risico op te hoge ofte lage verrekening van meer- en minderwerk wordt geborgd door het 
vierogenprincipe en de inzet door de afdeling calculatie van IBD. Stringente controle op 
prestaties en bijbehorende vergoedingen worden uitgevoerd door toezichthouders en 
directievoerders.
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Risico's sn

Maximaal
Risico Rlslco-omschrijvinfl Kans

O* ostenver € 5 000.000 € 250 000
poeöngen

€ 500 000 € 25.000

12.500€ 250.000 €

€ 1 500.000 € 75.000Het ristco dat de aannemer een hogere

van IBD

50.000€ 1000.000 €

€ 2 500 000 € 125.000Nacalculatie

<s.

500.000Factwatie € €

500 000 €Verzeker

€ 680 000 € 34 000
aannemer

van IBD

Benodigde weerstandscapaciteit C 571.500
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Inkopen ' 
Aanbe
stedingen

Onterechte
betalingen

Lonen en
salarissen

door aldehng calculatie IBD 
■nmg door toezichthouders en of

Facturatie brj
onvoldoende
prestatie

Onvoldoende
prestatie

Het risico dat facturen worden betaald 
waarvoor geen overeenstemming is 
tussen de factuur en de voor de 
Killunnelhel project geleverde prestaties

Nihil Tijdens de uitvoenng insturen verrekenstaten die 
gerelateerd zijn aan de gecontracteerde werkzaamheden 
Toezichthouder en directievoerder controleren en fiatteren

Klem Er wordt in het contract een specifieke betaingsregelmg 
5% opgenomen die dit nstco verkleint

Er zal toezicht worden gehouden op de uitvoering om te 
controleren dat de gevraagde prestaties ook worden of

Spook-
facturen

Onterechte
betalingen

Onterechte
betafcngen

Hogere 
facturen dan 
overeen
gekomen

Het nsico dal bij het totstandkomen van de Prijsvorming 
aanbiedingspriis voor het werk (na de
Bouwfeamfaset hogere bedragen worden 
opgenomen dan via de eenheidsprijzen 
contractueel vastgetegd en geaccepteerd 
door opdrachtgever.

Meer en 
mmderwerk

Verzeker mgen Het risico dat schade die met is ontstaan 
of meer schade dan eigenijk is 
opgetreden >n rekening wordt 
gebracht gefactureerd

Het risico dal de nacalculatie van Onterechte
uitgevoerde opdrachten werken met of met betaimgen 
onafhankelijk plaatsvindt

Klem Vanuit project zullen diverse maatregelen worden 
5% genomen en In het projectplan uitvoering worden 

vastgetegd

Het nsico dal met-gemaakte kosten 
worden gedeclareerd en of het risico dat 
pnve uitgaven worden gedeclareerd

Klem Declaratie vmdt plaats op basis van factuur of 
5% levenngsbon

Op de factuur bon komt een akkoord en hat van 
projectmanager
De regievoerder van IBD en opdrachtgever Kikunnel 
geven fiat voor betaling
Zonder fiat van projectmanager wordt declaratie met door 
het IBD noch Kiltunel geaccepteerd.
Functiescheiding projectmanager beslist en regievoerder 
met OO Kiltimnel toetst on betaalt

Onterechte
betalingen

Ontvangsten
controle

Hef nsico dat er wordt toegestaan dat de 
prestatie met wordt geleverd maai wel 
onderdeel Is van het contract en wat 
tevens onderdeel was van de 
oorspronkelijke aanbesteding

Het nsreo dat pnvè-urtgaven ten laste van 
de organisatie worden gebracht doordat 
de aannemer of een andere projectparlij 
oen onterechte factuur opste» en indient

Project-
bewaking 
(realisatie)

Onjuiste
vergoeidng b.| 
nacalculatie

Onterechte
prijs knjgt toegekend dan waar hij op basis betalingen 
van de overeenkomst recht op heeft

Nihi Tijdens mtvoonng stolt Directie & Toezicht oen rapportage € 
op van omstandigheden van hot werk alsmede van de 
geleden schade
Tevens wordt molding gedaan bij de verzekeraar die 
zichzelf mogebjk op de hoogte komt stellen van de 
geleden schade
Op basis van de dagrapporten van Directievoerder zal 
overeenstemming worden bereikt over in te dienen 
schade
Opdracht voor herstel wordt eerst verstrekt vervolgens 
uitvoering en declaratie Hierna volgt betalng

Klein Vanuit project zijn al diverse maatregelen genomen en 
5% contractueel verankerd in de bouwt eam over eerikomst 

Een groot deel van de riee^rijzen zijn bij inschrijving 
vastgetegd
Deelpnjzen die niet bij inschrijving zijn vastgetegd worden 
volgens vierogenpnncipe getoetst door afdeling calculatie

Prijsvorming
aannemer

Prijsvorming
aannemer

Prijsvorming
aannemer

Hel nsico dat meer- en mmderwerk niet op Prijsvorming 
juiste gronden erv of ten onrechte worden aannemer 
verstrekt en betaald

Klem Vanuit project zijn al c*verse maatregelen genomen en 
5% contractueel verankerd m de bouwteamovereenkomst 

Een groot deel van de deetenjzen zijn bij inschrijving 
vastgetegd Dn is de basis voor verdere calculatie
Deelpnjzen die met bij mschnjvmg zijn vastgetegd worden 
volgens vierogenpnncipe getoetst door afdeling calculatie

Te hoge 
vergoeding

Klein Functiescheiding tussen opdrachtgever en projectteam 
5% Het Issueproces zal ook tijdens de uitvoering in stand 

worden gehouden Besluitvorming met financiële 
consequenties bkjft voorbehouden aan de 
stuurgroep directie Kilturmel
Er wordt toezicht gehouden op de uitvoenng

voor akkoord.
Projectmanager en of contractmanager toetst
Door opdrachtgever wordt de prestatie gematctied aan 
een termijn en betaalbaar gesteld

Klem Vanuit project zulen diverse maatregelen worden 
5% genomen en in projectplan uitvoering geborgd

Vierogenpnncipe door afdeling calculatie IBD 
Controle prijsvorming door toezichthouders en of

zijn geleverd
De goedkeurmg van facturen kent een zogenaamde
zesogentoets (projectmanager, regievoerder, directeur 
Kiltunnel)
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Treasury
De Wet Fido en de bijbehorende ministeriële regelingen geven het bindende kader voor de 
uitoefening van deze taak. De regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden, de 
uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden en het besluit leningvoorwaarden 
decentrale overheden zijn de onderliggende kaders hierbij.
In 2018 zijn het financieringsstatuut, de financiële verordening en de controleverordening door 
het bestuur opnieuw vastgesteld.

Grondbeleid
Deze paragraaf is bij het wegschap niet van toepassing.

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

Verbonden partijen
Het wegschap heeft geen bestuurlijk en financieel belang in een privaat- of publiekrechtelijke 
organisatie. Voor de garanten is het wegschap wel een verbonden partij. Zij hebben immers een 
bestuurlijk en financieel belang bij het wegschap. Deze garanten zijn: provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Dordrecht en de gemeente Hoeksche Waard.



KILTUNNEL

Jaarrekening3

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling3.1
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1.
2.
3.
4.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te 
worden.

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Ad 1. Vaste activa
> Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen 
worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair of, in een enkel geval, annuïtair 
afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een 
eventuele restwaarde.
Nieuwe investeringen die volgen uit de renovatie worden voor 65% toegeschreven aan 
hoofdgroep F (installaties) en voor 35% aan hoofdgroep D (Grond- Weg- en Waterbouw). Na 
oplevering van het totale renovatiewerk in 2022 zal de verhouding 35/65 aan de werkelijkheid 
worden getoetst en zal (voor het eerst in 2023) op deze investering worden afgeschreven.

Balans
Vaste activa 
Vlottende activa 
Vaste passiva 
Vlottende passiva
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Ad 4. Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

60

60

40

40

40

40

25

25

20

20

20

10

10

10

5

5

> Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vaste schulden hebben een 
rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar 
heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.
Met uitzondering van de tijdelijke kantooruitbreiding worden de hiernavolgende 
afschrijvingstermijnen gehanteerd.

> Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen en zijn direct opeisbaar.

Ad 3. Vaste passiva
> Voorzieningen
Dit is een voorziening voor verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum 
onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten, die is gebaseerd op een raming van het uit te 
voeren onderhoud aan kapitaalgoederen, die niet in het renovatieprogramma zijn opgenomen.

Ad 2. Vlottende activa
> Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Hoofdverdeeinrichting

Renovatie 2002 

Renovatie installaties (2020)

Bijdrage project N3/A16 

Machines, apparaten en installaties

Asfalt

Bedrijfswagens

Overig MVA

Kunstwerken

Tunnel en dam wanden 

Bedrijfsgebouwen

Wegen

Overige initiële invester 

Renovatie civiel (2022) 

BrandblusinstaKatie

Roltrappen
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Overzicht van baten en lasten3.2

Programma: exploitatie tunnel, tolplein, wegen, riolering, water, groen en gebouwen c.a.

Omschrijving Verschil

633 627 5645

Personeel derden 350 235 339 -104

Bedrijfsvoering 152 137 134 3

-5Tolgeldverwerking 56 50 55

Controle en advies 20 30 20 10

Vast onderhoud 357 210 238 -28

Kapitaallasten 5.443 2.317 2.360 -43

3.773 -162Totaal programmalasten 7.023 3.612

Programma baten

-5028.008 7.472 6.970

35 150 102 -48

0775 400 400

85 99 14106

Totaal programmabaten 8.924 8.107 7.571 -537

-840Gerealiseerd resultaat 1.082 3.718 2.878

(Bedragen x e 1.000,-)
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758
20

888
31

802
18
0
0
0

Bijdrage garanten

Overige opbrengsten

Programma lasten
Programma baten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Overhead
Bestuurskosten 
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserve

Programma lasten

Salariskosten eigen personeel

Tolopbrengsten

Overige tolvergoedingen

3.773
7.571
3.797

-162
-537
-699

3.612
8.107
4.496

-130
-11

Begroting
2020

Rekening
2020

Rekening
2019

7.023
8.924
1.901
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3.2.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Tolopbrengsten t.o.v. de begroting Analyse naar voertuigen

Tarief € 1,45 € 2,00 € 3,80 € 5,00 Totaal P. auto’s V. auto's Totaal

Begroot €4.164 € 1.662 € 1.034 € 613 € 7.472 € 5.826 €1.646 € 7.472

Gerealiseerd €3.816 € 1.485 € 1.047 € 621 € 6.970 € 5.301 € 6.970€ 1.669

Verschil € -347 € -178 € 14 € € -525 €

(Uedragen x < 1.000,-1

Jaarstukken 2020
Pagina 42 van 58

Toelichting op het begrote en werkelijke verkeersaanbod.
Bij het begroten van het verkeersaanbod wordt in beginsel uitgegaan van een jaarlijkse groei in 
volume van 0,5%. Bij het opstellen van de begroting 2020 is er voorts vanuit gegaan dat in de 
tweede helft van 2020 de bouwactiviteiten volgend uit de renovatieverplichtingen zover zouden 
zijn gevorderd dat deze activiteiten impact op het verkeersaabod zouden hebben.

Personeel derden
De overschrijding van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inzet van ingehuurde 
tolbeambten n.a.v. de COVID-19 maatregelen alsook voor het opvangen van (langdurig) zieke 
medewerkers. Opgemerkt wordt dat één medewerkster (met een vast dienstverband) langdurig 
arbeidsongeschikt is als gevolg van de aanrijding op 28 oktober (zie pagina 18).

Vast onderhoud
De overschrijding van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door herstelkosten, ter grootte 
van € 42.000,-, van aanrijdschade op 28 oktober. Deze kosten worden verhaald op de 
veroorzaker.

Gerealiseerde kosten overhead
In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met pensioen- en sociale lasten waardoor de 
"overschrijding" is gerealiseerd.

Baten
Tolopbrengsten
In het verantwoordingsjaar zijn er 3.774.314 motorvoertuigen geteld. Dit is 7,9% minder dan 
begroot waardoor de tolopbrengsten € 500.000,- lager uitvallen dan begroot.

Kapitaallasten
Afschrijving van de niet in de begroting opgenomen tijdelijke kantooraccommodatie alsmede 
hogere afschrijvingslasten op installaties liggen ten grondslag aan deze overschrijding. 
Doordat een groot deel van de initiële investeringen inmiddels is afgeschreven zijn de 
afschrijvingslasten ten opzichte van voorgaande jaren significant lager. Nadat de onderhanden 
zijnde renovatie is opgeleverd zullen de afschrijvingslasten in 2023 weer toenemen.

Lasten
Salariskosten eigen personeel
In deze post is een tegemoetkoming begrepen van € 63.000,- NOW regeling (Noodmaatregel 
Overbrugging voor Werkgelegenheid).

23 € -5029 € -502
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3.3

3.4

3.5

3.6
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Voor de tweede helft van 2020 (juli t/m dec.) is daarom het begrote volume met 10% verminderd 
(i.c. € 400.000,- opbrengst vermindering).
Echter de verwachte renovatie werkzaamheden op het tolplein zijn in 2020 niet in uitvoering 
gekomen waardoor feitelijk de uiteindelijk verminderde tolopbrengsten in 2020 € 900.000,- 
bedragen.
De vermindering van tolopbrengsten kan niet volledig toegeschreven worden aan de Corona- 
maatregelen. De werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat aan de Wantijbrug (vanaf 20 
januari) en aansluitend aan de N3 hebben ook invloed op het verkeersaanbod op het tolplein. 
Immers, het gemiddelde verkeersaanbod van 6 t/m 19 januari bedroeg 12.600 mvt/kalenderdag. 
Na 20 januari daalde het gemiddelde naar 11.700 motorvoertuigen. Dit betekende gemiddeld 
een daling in inkomsten van € 1.600,- per kalenderdag. Tot aan het moment van de eerste 
lockdown (11 maart) betekende dit al een verlies aan inkomsten van € 80.000,-

Overige tolvergoedineen
Voor onderhoudswerkzaamheden in de Heinenoordtunnel, aan de Haringvlietbrug en aan 
Rijksweg A29 heeft Rijkswaterstaat minder dan verwacht een beroep gedaan op het openstellen 
van de Kiltunnel waardoor het resultaat op deze post lager is dan begroot.

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

Overige opbrengsten
Op deze post worden voornamelijk administratiekosten grootverbruikers, vrijval telecards en 
opbrengst lichtmastreclame verantwoord. De extra opbrengst komt voornamelijk voort uit de 
vrijval telecards en uit het toegenomen aantal vaste klanten die maandelijks 
administratievergoeding verschuldigd zijn.

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

Overzicht van incidentele baten en lasten
In 2020 is in totaal voor € 11.000,- ontvangen voor verhuur van een perceelgrond, 
reclameposities en opstalrechten.

Rechtmatigheidsanalyse
Er heeft aan lasten exclusief overhead een overschrijding plaats gevonden van € 162.000,-. In de 
bestuursvergadering van december 2020 werd een overschrijding van € 289.000,- aangekondigd. 
Aan overheadkosten werd in deze zelfde bestuursvergadering een verwachte overschrijding van 
€ 28.000,- gemeld. In werkelijkheid is deze overschrijding € 128.000,-. Er is bij het opstellen van 
de begroting en de latere managementrapportage onvoldoende rekening gehouden met 
pensioen en sociale lasten ad. € 141.000,-. Voorts zijn bij de managementrapportage de effecten 
van IKB onvoldoende belicht.
Het exploitatieresultaat van € 2.9 mln. is uiteindelijk € 37.000,- hoger dan in de 
bestuursvergadering is aangekondigd.
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3.7 Wet normering topinkomens

2020 B«stuur Beloning

2019 Bestuur Beloning kosten-

A.J. Bras W.W. Joosten

2020 2019

Functlegegevens Directeur Directeur Functlegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Aanvang en einde functievervulling in 2020

Deeltijdfactor in fte Deeltijdfactor in fte

Gewezen topfunctionaris? Gewezen topfunctionaris?nee nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

€ 120.113 € 113.303 € 87.475

Beloningen betaalbaar op termijn € 19.615 € 18.299 € 13.743

€ 139.729 € 131.602 Subtotaal € 101.218Subtotaal

n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Voorzieningen
betaabaar op

Lid Algemeen en Dageijks Bestuur 
LkJ Algemeen Bestuur

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur 
Lid Algemeen Bestuur
Plv. lid Algemeen Bestuur

Reden waarom de overschrijding ai dan 
niet is toegestaan

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

Lid Algemeen en Dageijks Bestuur 
Lid Algemeen Bestuur

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur 
Lid Algemeen Bestuur
Plv. lid Algemeen Bestuur

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

•/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

(Fictieve) dienstbetrekking? 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

Beloningen betaabaar op termijn

Provincie Zuid-HoHand 
F. Vermeulen 
Mw. J.N. Baljeu 
R.A. Janssen

Lid Algemeen Bestuur 
Lid Algemeen en Dageijks Bestuur 
tevens plaatsvervangend voorzitter

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het voor de 
Gemeenschappelijke Regeling individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 
€ 201.000,- (het algemene bezoldigingsmaximum).
In het kader van de WNT moet de bezoldiging van topfunctionarissen, i.c. de directeur en de 
adjunct directeur, gepubliceerd en verantwoord worden in de jaarrekening. Naast de hieronder 
vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 
in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

W.G.dMl sv- 
premies

Ud Algemeen Bestuur 
Ud Algemeen en Dageijks Bestuur 
tevens plaatsvervangend voorzitter

W.G.deel SV- 
premles

Voorzieningen
betaafoaar op

Provincie Zuid-HoHand 
F. Vermeulen 
Mw. J.N. Baljeu 
R.A. Janssen

Gemeente Dordrecht 
H. van der Linden 
M.D. Burggraaf

Gemeente Dordrecht 
H. van der Linden 
M.D. Burggraaf

2020 

Adjunct- 
directeur 

vanaf
1-1-2020 

1.0

Gemeente Hoeksche Waard 
H. van Waveren 
P J. van Leenen

Gemeente Hoeksche Waard 
H. van Waveren 
P.J. van Leenen

€ 201.000

€ 131.602

€ 201.000

n.v.L
€ 139.729~

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

€ 194.000

vanaf
1-1-2013

1.0

vanaf
1-1-2013

1.0

n.v.t.
€ 101.218"
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3.8 Balans per 31 december

Omschrijving
Credit Credit

één jaar of langer

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen 837 799

Totaal balans 25.436 25.436 21.174 21.174

(0«<»a0^ » < 1XXX>.-)
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494
1.331

319
319

20
20

2020 
Debet

83
83

0
16.195

357
16.552

477
1.277

Vooruit ontvangen bedragen Europa
Vooruit ontvangen bedragen Rijk

0
0

0
0

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

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgende 
begrotingsjaar tot betaling komen
Totaal overlopende passiva

24
0
0
6

30

1.854
0

1.082
2.936

325
325

2019
Debet

18.207
18.207

2.400
2.400

132
11

143

15.477
15.477

94
11

105

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 
volgende begrotingsjaren komen.
Nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen
Nog te ontvangen bedragen van het rijk
Nog te ontvangen van ovenge Nederlandse overheidslichamen
Overlopende activa

30
0
0
2

32

1.854
1.082
2.878
5.815

Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Immateriële vaste activa

Banksaldi
Kassaidi
Liquide middelen

Investeringen met economisch nut
Materiële vaste activa

Voorziening voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker 
is. doch redelijkerwijs te schatten is.
Voorziening

Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Algemene reserve 
Bestemmmgsreserve
Gerealiseerd resultaat
Eigen vermogen

0
17.576

375
17.951

434
218

4.002

4.654

2.700
2.700

259
254

2.349
2.861

Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
Vaste schulden met een rentetypische k
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3.8.1 Toelichting op de balans

Materieel vaste activa (MVA)

me

Boekwaard» primo 2020 0 0 2.700

0 o -10

o oBoekwaarde ultimo 2020 2.400

|Bad>ao«nx€ 1.000,-)

SKB

Drempelbedrag 250

Q1 Q2 Q3 Q4

Berekening drempelbedrag

250

Q2 Q3 Q4

21.428 21.136 21.023 19.363

(Bedragen «€ 1.000,-}
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92

210

210

40

0 

-300

<

&
1 I

I 
I

91

235

235

15

91

232

232

18

80.158

-64.681

4.475

-1.745

92

229

229

21

0

0

0

0

0

-38

64.710

-51.155

I lil

o
o

o
o

1.566

-1.511

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten *s Rijks schatkist aangehouden middelen 

Ruimte onder het drempelbedrag

Overschrijding van het drempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 

Drempelbedrag

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve 

bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

In de post investeringen renovatie is€ 1,5 mln. verantwoord als ingenieursdiensten, onderzoek, 
communicatie en legeskosten. € 3 mln. aan aannemingsvergoeding waarvan € 0,7 mln. aan 
softwareontwikkeling.

s 
«i11

115

0

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen.

Q1

Schatkistbankieren
Bepaald is dat alle overtollige middelen in de schatkist dienen te worden aangehouden. Wel is er 
sprake van een drempelbedrag dat buiten de schatkist gehouden mag worden. Bij de Kiltunnel is 
dit drempelbedrag € 250.000. Het afromen van gelden boven het drempelbedrag is een 
automatisch proces.

Vaste activa
Het verloop van de activa is in onderstaande tabel weergegeven.

vaste activa 
(IMVA)

s
E
=

I
$

Aanschatwaarde

Totaal afschrijvingen tot en met 2019

Inversteringen renovatie 2020 

Atschnjvmgen 2020

8.107

8.107

115 13.555

3.000

-300

2.909

-186

30 1.777

20 4.500 0 18.207

50 15.283

-20 -13.506

77 13.610

0 15.477

li ui
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Ultimo 2020 omvang algemene reserve Ultimo 2020 omvang bestemmingsreserve renovatie

1.854

1.082

€ 1.854 € 1.082

Omvang per 01-01-2020 € 325

€ -31

€ -2

€ -11

Totaal aan aanwendingen €

Dotatie 2020 € 39

Omvang per 31-12-2020 € 319

Omvang leningporteleuille

Mutaties Bedragen Verstrekkers

Binnenlandse banken

Om vang per 31 december 2020 Totaal
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€

€

€

Pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen

€

€

€

€

€

€

Naast bovenstaande leningen is er een bedrag verantwoord van € 360.000,-. Dit zijn waarborgen 
van grootverbruikers (€ 105.000,-) vermeerderd met het statiegeld van de uitgegeven telecards 
ad. € 270.000,-. Het statiegeld van de telecards die de afgelopen zes jaren niet meer zijn gebruikt 
is in zijn geheel vrijgevallen.

16.195.164

-4.619.211

6.000.000

Omvang reserve op 1-1-2020

Storting exploitatieresultaat 2019

Niewe frequenties C2000

Voor raad slagbomen

Omvang per 1 januari 2020

Aflossingen 2020

Nieuwe leningen

Omvang reserve op 31-12-2020 

(Bedrager «< 1.000,4

Aanwendingen 2020

Werkzaamheden klemstnppen.

Langlopende schulden
De mutatie in de leningportefeuille is volgens onderstaande tabel. 
De toegerekende rentelast 2020 bedroeg € 315.000,-

Ondervefdrtinj WnlngportalMlIM

Omvang

31-12-2020

Voorziening voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, 
doch redelijkerwijs te schatten is.
In totaal is in 2020 € 44.000,- uit deze voorziening
aangewend en is € 38.500,- aan deze voorziening
toegevoegd. De omvang van de voorziening
bedraagt € 319.000,-. Deze middelen zullen in 2021
onder andere aangewend worden voor het
aanbrengen van kathodische bescherming aan de
klemstrippen van de zinkvoegen. Het aanbrengen
van deze kathodische bescherming volgt uit de
noodzaak om verdere deformatie van de
klemstrippen te voorkomen.
Ultimo 2021 zal de dan nog aanwezige omvang
gestort worden in een bestemmingsreserve.

Omvang reserve op 31-12-2020 

(Bedragen x < 1.000,-)

Omvang reserve op 1-1-2020

Mutatie

Onttrekkingen 2020

Reserve
In de bestuursvergadering van 26 juni 2020 heeft het bestuur ingestemd met het voorstel van de 
directie om naast de algemene reserve een bestemmingsreserve renovatie te vormen en het 
exploitatieresultaat 2019 te storten in deze bestemmingsreserve.
Er hebben in 2020 geen andere mutaties in de reserve plaatsgevonden dan de toevoeging van 
het exploitatieresultaat 2019.

€ 17.575.953t 17.575.953

£ 

£ 17.575.953

Mutaties in deze voorziening 
Omschrijving Bedrag

(Bedragen x€ 1.000,
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Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen

Saldo telecards

Overige vooruit ontvangen bedragen €

Totaal vooruit ontvangen bedragen € 837

Nog te betalen bedragen

111

384

Totaal nog te betalen bedragen C 494

(Bedragen x l I.OOOi

Vrijval Kaartwaarde Statiegeld

Totale omvang vrijval t/m 2020 € 148.767 € 100.296

Omvang vrijval tot en met 2019 € 137.476 € 92.697

"Vrijval" in jaarrekening 2020 € 11.291 € 7.599

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
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Vpb-plicht (Vennootschapsbelasting)
In 2017 is er overeenstemming bereikt met de belastingdienst dat de Kiltunnel tot en met 2021 
niet Vpb-plichtig is. Voor het aflopen van de vaststellingsovereenkomst zal tijdig contact worden 
opgenomen met de belastingdienst hieromtrent.

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

Vlottende passiva
De vlottende passiva bestaan uit overige schulden ad € 20.000,-. Deze bestaan geheel uit 
crediteuren.

Overlopende passiva
Deze post is samengesteld volgens onderstaande tabel.

Nog te betalen rente over langlopende schulden € 

Overige nog te betalen bedragen €

€ 837
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Fin. In toekomstige jaren.

Verstrekker Bedrag in € Storting Looptijd Rentevoet

4.000.000 31-3-2021 6 jr lin o.b.v. 10-jaar gelijke aflossing 2027 0,664%

7 jr lin o.b.v. 20-jaar gelijke aflossing 2028 0,835%6.000.000 30-6-2021

8.000.000 20-12-2021 8 jaar lineair 2029 0,835%

2027 0,708%2.500.000 31-3-2022 5 jaar lineair

8 jr lin o.b.v. 20-jaar gelijke aflossing 2030 1.054%8.000.000 31-3-2022
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Financieringsovereenkomst
Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een financieringsovereenkomst overeengekomen met 
een kredietlimiet in rekening-courant van € 100.000,-.

Financiële verplichtingen in toekomstige jaren
Voor de financiering van de renovatie zijn in 2019 vijf leningen overeengekomen met een 
gezamenlijke omvang van € 28,5 mln. De eerste storting zal in 2021 plaats vinden.

Leasecontract
Voor twee bedrijfsauto's is een leasecontract overeengekomen. Eén contract heeft een looptijd 
tot augustus 2021 en één contract heeft een looptijd tot november 2023. De bijbehorende 
financiële verplichting heeft een omvang van € 39.000,-.

Deze vijf leningen kennen een lineaire aflossing. Het aflossingsritme van de leningen 1, 2 en 5 is 
op basis van respectievelijk 10, 20 en voor lening 5 ook 20 jaar. Echter, na respectievelijk 6, 7 en 8 
jaar wordt de restschuld geheel afgelost.

Realisatiefase renovatie
Met de aannemingscombinatie Mourik/Dynniq is een aannemingsovereenkomst gesloten met 
een omvang van € 36.050.000,- mln. voor het realiseren van het in de aannemingsovereenkomst 
omschreven werk. Het overeengekomen bedrag is exclusief meer- en minderwerk en exclusief de 
kosten voor directievoering, toezicht en overige ingenieursdiensten.

Laatste 
aflossing

Bank Ned. 
Gemeenten

Waterschaps- 
bank

Waterschaps- 
bank 

Bank Ned. 
Gemeenten 

Bank Ned. 
Gemeenten
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3.9

Taakvelden

€ 315

€ 12

Resultaat van de rekening van baten en lasten0.11

(Bedragen |< 1.000. )
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31

888

Treasury

Overige baten en lasten

0.
0.1

0.4

0.5

0.8

2.

2.1

€
€

Bestuur en ondersteuning

Bestuur

Overhead

3.458

4.693

€ 7.559

€ 7.571

£ 

€

Taakvelden
Hierbij wordt een zestal taakvelden onderscheiden zoals hieronder in de tabel aangegeven. 
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten betreft o.m. verhuur van reclameposities.

€ 2.878

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en venzoer

Totalen

Realisatie

Lasten Baten
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3.10 EMU-Saldo

EMU-Saldo

2020 2020 2021

Omschrijving

1

€ 3.718 € 2.878 € 4.700 € 5.106

2 2.045 653 € 683€ 2.004 € €

3

€ 39 € 39 € 39 € 39

4

€ € 5.510

5

€ €

6

€ €

7

€ €

8

€ €

9

€ €

10

€ €

11
NeenNeen Neen Neen

b

€ € € €

Berekend EMU-Saldo 5.828€ 5.760 € 10.472 € 10.902 €

(Badragen.C 1.000.-)
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Bruto dotaties aan de post 
voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

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

Lasten op balanspost Voorzieningen 
voorzover deze transacties met derden 
betreffen.

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

Exploitatiesaldo vóör toevoeging aan
c.g. onttrekking uit reserves (zie BBV. 
artikel 17c)

Aankoop van grond en de uitgaven aan 
bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen 
transacties met derden die niet op de 
exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op
exploitatie verantwoord

Lasten Ivm transacties met derden, die 
niet via de onder post 1 genoemde 
exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten 
laste van de reserves (inclusief 
fondsen en dergekjke) worden gebrachi 
en die nog niet vallen onder één van 
bovenstaande posten

Afschrijvingen ten laste van de 
exploitatie

Desinvesteringen in (im)materiéle 
vaste activa:

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

Verkoop van effecten: 

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte 
boekwinst op de exploitatie?

Volgens begroting
2021

2022 
Volgens 

meerjarenraming In 
begroting 2021

Volgens begroting 

2020
Volgens jaarrekening

2020
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Controleverklaring accountant4

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A»n W«9*ch*p Tunrkd OordtM Kil

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2020

Om oord««l

Naar om oordael:

D» jaarrokemng besax ut:

Het overacht van baten en lasten over 2020.

De balans per 31 december 2020.

• De bijlade met het overacht van öe Qerealrseerde baten en lasten pe taakveld.

De basts voor ons oordeel
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Wij hebben de jaarrekening 2020 van Gemeenschappelijke Regelmg Wegschap Tunnel Dordtse KJ te 
Dordrecht gecontroleerd.

W OM 2M MM 
Ter: 0M2MMX

Wij vinden dat de door om verkregen controle*informatie voldoende en geschikt is als basis voor om 
oodeel

• De toeifchong met een overacht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

• Zijn de m deze jaarrekening verantwoorde baten en Lasten alsmede de baiansmutaties ove» 2020 m alle 
van mateneel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen m overeenstemming met de 
begroting en met de m de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
verordeningen van de gemeenschappelijke regekng. zoals opgenomen in het controkprotocol

• Geeh de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van
Gemeenschappelijke Regelmg Wegschap Tunnel Dordtse Kil op 31 december 2020 m overeenstemming 
met het Besluit begroting en verantwoording provmoe en gemeenten 'BBV).

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nededandse 
contiolestandaarder. het Bes!uit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol cat 
is vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 jum 2020 en het Controleprotocol WNT 2020. Onze
ve,antwocxdebjkheden op grond hiervan zijn beschreven m de sectie Onze verantwoordelijkheden voo< de 
controle van de jaarrekemng'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil zoals vereist * de 
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assui ance-opdrachten (VO) en andere voo< de opdracht relevante oraftiankel.jkhe<dsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VG8A).

Deloitte.
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Deloitte

Pa. »gf a»f ter benadrukk.ng van de impact van de NOW wbwd.e

Naleving ant.cumulatiebepalmg WNT met gecontroleerd

Matenal.tert

2020.

*

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoordmg en de paragrafen.

Het direcoevenlag.

De bijlagen.
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Op grond van onder staande redzaamheden zijn wij van mening dat de andere mfom-atie met de 
jaarrekening ve enigbaar w en geen mateoee afwijkmgen bevat.

Naast de jaarrekening en onze concrdeverklanng daarbj. omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de matenairteit voor de jaarrekening als geheel 
bepaald op C 37.750. waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeunngstoleranoe voor fouten 1% en 
voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt zoals 

voorgeschreven m artikel 2 W 1 BADO en het controleprotocol vastgesteid met bestuur sbeslwt dxi. 26 juni

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begnp, verkregen 
vanu-t de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere icformate matenèle afwijkmgen 
be'.at.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wg aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de C 37.750 rapporteren alsmede kleinere afwijkmgen de naar onze 
menmg om kwalitatieve redenen relevant zijn.

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten op pagina 42 in de jaarrekening heeft het dagelijks 
bestuur toegekcht hoe zij de overheidssubsidie uit hoofde van de Tijdekjke Noodmaatregel Overbrugging 
voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft verantwoord- Omdat de subide nog met definitief is 
vastgesteld is de verantwoording gebaseerd op een schatting op basis van de huidige interpretatie van de 
regel ng Ons oordeel ts niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid-

Daa^ z.jr voor de controle van de m de jaarrekening opgenomen WNT-mformabe de 
material*te«svoorschnften gehanteerd zoals vastgeiegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook 
rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkmgen de naa' onze men.ng voor de geb* u-kers van de 
jaarrekening om kwalitatieve of WNT-redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld tol artikel 3 Badc.

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anocixnuiatiebepaling. bedoeld m 
artike' 1.6a WNT en artikel 5. kd 1. sub n en o Ucvoeongsregelmg WNT. met gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij met hebben gecontroleerd of er wel of met sprake is van een normoverschnjdmg door een 
leidinggevende topfuncbonans vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidmggevende topfunctionaris bij 
andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de m d>t kade» vereiste toelichting juist en vdledg s.
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Deloitte

V«< Mitwoofdelqkh d̂en van het dagelijks bestuur en het alg* bestuur voor de jaarrekening

waaronder

Onze ver ant woordelijk heden voor de controle van de jaarrekening

voldoende en geschikte controle-

okh
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisen m de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben met dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bj de jaarrekening.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING

Onze controle <s mtgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogekjk is dat wg bjdens onze controle met ahe materiële fouten en fraude ontdekken.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezxht op het proces van hnanoële 
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag overeenstemming met het B8V

In d-t I adei < het dagel jks test- jr tekens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing de het 
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonde- afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch mtgevoe-d en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast m overeenstemming met de Nederlandse ccntroiestandaarden. 
het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 juni 2020 en het 
controleprotocol WNT 2020. ethische voorschriften en de on afban keiijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:

Onze verantwoordelijkheid rs het zodanig plannen en mtvoeren van een contrdoopdracht dat wij daarmee 
rmatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderkjk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
bes'iss ngen d>e gebru-kers op basis van deze jaaneken.ng nemen. De matenalitert beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening m 
overeenstemming met het 8BV, Het dagelijks bestuur ts ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties. b 
overeenstemming met de begroting en met de m de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

de gemeenschappelijke regelmg, zoals opgenomen in het normenkader.

Bij het opmaken van de jaanekenmg moet het dagekjks bestuur afwegen of de finanoeie positie voldoende 
is om de gemeenschappelijke regel mg m staat te stel Ie” de nsico's vanuit de regu’iere bedrijfsvoering 
finanoee1 op te vangen. Het dagelijks bestuur moet geoeunenissen en omstandigheden waadoo- ge»ede 
twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen, toelichten m de jaarrekening.
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R<Xt*-d»rr. 8 apnt 2021

Accountants B V.

Was Qatakand: J. van Koert MSc RA
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• Het evalueren van de presentatie, struauur en inhoud van de jaarrekening en de daann opgeno-nen 
toelichongen.

• Het verkrijoen van inzicht in de interne beheersing de relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend z»jn in de omstand^heden. Deze werkzaamheden 
hebben met als doel om een oordeel uit te spreken over de effectrveert van de interne beheersing van 
de gemeen schappelijke regeling. Het evalueren van de geschiktheid van de gebeukte grondslagen voor 
financiële vei^laggev.ng, de gebeukte finanoèle rechtmatigheidscntena en het eva'ueren van de 
redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toekchtmgen die daarover in de 
jaarrekening staan.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen er o* de m de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutat es in 
ahe van materwel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die urt onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen m de interne beheersing.

• Het idenohceren en inschatten van de nsico’s dat de jaarrekening afwijkingen van mateneel belang 
bevat als gevolg van fouten of fr aude dan wel het met rechtmat-g tot stand komen van baten en lasteri 
alsmede de balansnxxaties en het in reactie op deze riswo's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-mformatie die voldoende en geschikt ts als basis 

voor ons oordeel. B<j fraude is het nscc dat een afwijking van mateneel belang met ontdekt wordt 
groter dan b»j fouten. Bij fraude kan sprake zijn var samenspann-ng, valsheid m gesch ifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstel'en van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersmg.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de 

jaarrekemng van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daar op van de aard en 
de significantie van de activiteiten van urtvoenngsorgamsaties ten behoeve van de gemeenschappelijke 
regeling Op basis hwrvan hebben wij de aard en omvang bepaald van de u< te voeren werkzaamheden ten 
aanzien van deze urtvoenngsorgamsaties.

• Het vaststelen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke 
regeling m staat rs de risico's vanuit de reguliere bednjfsvoenng hnanoeel op te vangen aanvaardbaai 
is. Tevens het op basis van de verkregen oontroie-inéormaöe vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandgheden ejn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling 
haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht m onze controleverk lanng te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen m de jaarrekening. Als de toelichtingen madecuaat zijn, moeten wij onze 
verklanng aan passer. Onze condus<es zijn gebaseerd op de controle-informatie die verk regen rs tot de 
datum van onze controleverklanng. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een organisatie haar contmuiteit met langer kan handhaven.

Deloitte.
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Bijlagen5
5.1 Staat van activa

Ht O
ultimo 2019

L 3 115.045 0 115.045 38.343 76.697

Totaal gebouwen 115.045 0 115,045 38.346 76.697

6.128.050

355.903

3.057.759 5.553.672

ing bedrijf

222.759
362228 1.928.517

Totaal Grond-, Wag- en Waterbouw 64.348.135 3.371.603 51.155212 13.555.151 1.511.201 13.610.238

Totaal ven 49.755 9.951 19.902 29453 9.951 19.902

Totaal machines, apparaten en Ineteilatiee 14.533.020 1.322.733 13.428.704 1.777.025 185.739 4.500.108

L 10 3.000.000 300.000 300.000 2.700.000 300.000 2.400.000

Bijdrage activa in eigendom van derden 3.000.000 300.000 300.000 2.700.000 300.000 2.400.000

Totaal activa en afschrijvingen 5.004.287 64.903.818 18.177.075 2.045240 20.606.946
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Afschrijvingen 
2019

4.942
5.009

L
L

5
5

9.884
10.018

FORD V-605-0 R 
MAZDA ND-802-V

A
L 
L
L
L
L
L
L
L
L
L 
L
L
L 
L

A
L
L 
L 
L
L
L 
L 
A
L
L 
L
L 
L
L
L

60
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40

3271.603
9.951

1322.733
300.000

4.978.901
486.456
262.420
593.371

2.165.291
1.882.799
9.520.612

9.884
10.018

Verzekeringspremie 
Eigen risico schade « courtage 
Aandeel m de algemene kosten 
Aandeel in de rente 
Renovatie GWW (inclusief engineenngi

40
20
20
20
20
20
40
10
25
20
25
10
25
5

20

Boekwaarde
ulimo 2020

Totalen afschrijvingen en boekwaarde 
Gebouwen
GWW werken 
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en mstaMalies 
Bi|drage aan activa in eigendom van derden

Gebouwen 

Tijdetjk kantoor

Machines, apparaten en instalaties 
Elektro-technische instalatie (nd totapp. i 
Renovatie tunnel
Project lekkage
Brandbtusiristaliatie 
Overige projecten

Totaal aan 
afschrijvingen 

Vm2019

Grond- Weg en Waterbouw
Elementen ♦ damwand 
Tolpkkn 
Verzekeringspremie
E.risico schade ♦ court.+ voorz.+ ter voorkoming van schade 
Aandeel m de algemene kosten
Aandeel m de rente 
grondaankopen en -onderzoek
Grondwerken, aanleg wegen excl kunstwerk

11221.186
486.456
272.746
616.720
369.911 

2250317
1.957225
9.520.612
8.700.000

20.349.203
803.364
330,184 

40.548 
1571.881 
5.857.582

24.710
25 045

228.679
917.130

3.474
22.256
22.477
15.000
2.960

13361
26.383

5.127 
34.854
28.681
2.151

4.942
5.009

19.575332
772.813 
317.631 

38.998 
1312.103 
5,634,823

6242285 
0

10326
23349
14308 
85.226
74.426 

0
5.642241 

773371 
30351
12353
1350 

59.778

0 
0
0 

22256
28.163
15.000
2.960
5351

26383
5.127

34354
0

2.151
43.194

0

76.697
13.610.238

19.902
4.500.108
2.400.000

104.563
41262
21.770
49225 
29326

179.632
156222 
397.376
81.070

1.624236
64.123 
26.355
3236

125.465 
467.542

115.045
13.555.151

29353 
1.777325
2.700.000

0 
0 
0

22256
28.163

176250
112.462

5351
446317
60244
34354

0
2.151

215.969 
672.709

38348
1.511201

9.951 
185.739
300.000

222.759
0

4.074.349
7.830.050

90.660 
173.763
421.373
123.750

5.919 
129.956 
213265

42.299 
140.146 
175.000 

8.174

114235
0

10326
23349
14.008
85226
74.426

0 
88569 

773371
30551
12553
1550 

59.778

51.155212
19.902

13.428.704 
300.000

14326
15.027

0
0 
0 
0 
0

161.250
109.503 

0 
419.934 
55.117 

0 
0 
0

172.775 
3.581.531

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 
Bijdr^e project N3/A16

4.074.349
7.830.050

90.660 
196.019 
449.536 
300.000
118.381
135.607 
659.582
102.543 
175.000 
175.000
10325 

215.969

Opwaardeerstations update
Plafonds roltrappen 
Tolinstaiatie(nieuwin2019)
Renovatie machines, apparaten en mstalaties (incL eng.)

Persleidingen 
Led verlichting
Vervanging rolrappen etc 
Vervanging Hoofdverdeetnrichtng
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5.2 Staat van leningen

Hoofdsom Aflossing 2020 Rente 2020datum

4.619.211,05 373.197,03 17.575.952.8056.000.000,00 16.195.163,85 6.000.000,00 4,992.406,08

676.290,75 1.259.286,13N.V. BNG 02-09-2002 2-9 4.90 20 8.500.000.00 1.845.164 585.877,72 90.413.03

466.666,67N.V. BNG 02-10-2006 1-2 4.10 15 3.500.000,00 700.000 233.333.33 28.700.00 262.033,33

0,00N.V. BNG 01-07-2010 1-8 2,84 10 5.000.000,00 500.000 500.000,00 14.200.00 514.200,00

751.170,00 700.000,00N.V. BNG 15-04-2011 15-4 3,655 10 7.000.000.00 1.400.000 700.000,00 51.170,00

300.000,00N.V. BNG 16.980.00 316.980.0003-10-2011 1-10 2,83 10 3.000.000.00 600.000 300.000,00

800.000.00N.V. BNG 2,31 27.720,00 427.720,0001-06-2012 1-6 10 4.000.000,00 1.200.000 400.000.00

900.000,00N.V. BNG 22.800.00 322.800.0022-07-2013 22-7 1,90 10 3.000.000,00 1.200.000 300.000.00

N.V. BNG 7.000.000,00 700.000,00 61.600,00 761.600,00 2.100.000,0030-09-2013 30-9 2,20 10 2.800.000

N.V. BNG 2.500.000,00 1.250.000 250.000,00 17.375.00 267.375,00 1.000.000.0001-09-2014 1-9 1.39 10

N.V. BNG 03-08-2015 1.695 10 2.500.000,00 1.500.000 250.000.00 25.425,00 275.425,00 1.250.000.003-8

1.200.000,00NWB 15-08-2016 15-8 3.584,00 203.584.000.256 10 2.000.000.00 1.400.000 200.000,00

1.600.000,00N.V. BNG 13.230,00 213230,0020-06-2018 20-6 0.735 10 2.000.000,00 1.800.000 200.000,00

NWB 6.000.000,0020-08-2020 20-8 0.080 15 6.000.000,00 6.000.000
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Rente Rente In Loop- 
% tifd

Krediet 
verstrekker

Ontvang lening 
ultimo 2020

Omvang lening 
primo 2020

Nieuwe 
leningen 2020

Rente en 
aflossing

Stortlngs- 
datum
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Begroting 2022
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1. Uitgangspunten

71

doorkt
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Voor u ligt de begroting 2022 en de meerjarenbegroting tot en met 2026 van het Wegschap 
Tunnel Dordtse Kil. De begroting is een instrument dat op hoofdlijnen de doelen, intenties en 
activiteiten van het wegschap voor 2022 aangeeft.
Daarnaast is deze begroting samengesteld op basis van:
> Beleid.
> Effecten van de investeringen.
> Loon- en prijsontwikkelingen.
> Verwachte renteontwikkelingen.
> Verwacht verkeersaanbod.
> Exploitatiebijdrage.
> Meerjarenperspectief.

Beleid
Het beleid van het wegschap is er op gericht om weggebruikers een veilige doortocht door de 
tunnel te bieden. Hierbij wordt gestreefd naar een zo gering mogelijke bijdrage van de garanten 
en naar zo laag mogelijke toltarieven.
Daarnaast zet het Wegschap zich in voor het zo goed als mogelijk onderhouden en in stand 
houden van haar kapitaalgoederen.

<5

gr

Tunnel Oo/tfUc K<l
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Verwachte renteontwikkelingen
Verwacht wordt dat in 2022 een lening aangetrokken dient te worden met een omvang € 3 mln. 
Gerekend is met een rentepercentage van 0,2%. De overige benodigde leningen zijn in 2019 al 
gecontracteerd.

Effecten van de investeringen
Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met de investeringen welke 
volgen uit de renovatiewerkzaam-heden.
De eerste kosten voor de renovatie zijn 2018 aangevangen met engineeringskosten. In het derde 
kwartaal van 2020 zijn de bouwactivi-teiten aangevangen. Medio 2022 zullen naar verwachting 
de renovatiewerkzaamheden worden opgeleverd. Dat betekent dat de kapitaallasten 
(afschrijvingslasten) voor het eerst in 2023 effect hebben.

loon- en prijsontwikkelingen
Voor 2022 is gerekend met een loonontwikkeling van 3%. Daarnaast is rekening gehouden met 
een tijdelijke uitbreiding van het aantal fte's in de backoffice.
De tijdelijke uitbreiding is noodzakelijk in verband met het vertrek van één van de 
stafmedewerkers in 2023. Voor een gedegen leerperiode zal er tijdig een nieuwe medewerker 
worden geworven. Voorts is voor 2022 en 2023 rekening gehouden met ambtsjubilea.

De immateriële kosten die aan de renovatiewerkzaamheden worden toegeschreven worden 
eveneens geactiveerd. Dit zijn kosten voor ingenieursdiensten voorafgaand en tijdens de 
renovatie zoals ontwerpkosten, kosten voor directievoering en toezicht en bijvoorbeeld 
onderzoekskosten

■■S ■ ..

I

A
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Exploitatiebijdrage
De jaarlijkse exploitatiebijdrage is in 2021 teruggebracht van € 400.000,- naar jaarlijks € 50.000,- 
voor de hierop volgende jaren. Zowel in de begroting 2022 als in de meerjarenbegroting is deze 
lagere bijdrage verwerkt.

Meerjarenperspectief
Voor het meerjarenperspectief zijn de rente- en afschrijvingslasten meerjarig doorgerekend. 
De kapitaallasten die volgen uit de renovatiewerkzaamheden zullen zich voor het eerste in 2023 
aankondigen.
Ook bij de verwachte inkomsten is uitgegaan van de huidige prijsstelling van de tarieven. Met 
betrekking tot de loonkosten is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de te verwachten 
(loon)-ontwikkelingen.

Verwacht verkeersaanbod
Jaarlijks is er sprake van een toename van het verkeersaanbod. Echter de door de overheid 
afgekondigde maatregelen ter voorkoming van de COVID-19 verspreiding heeft in 2020 
significante impact op het verkeersaanbod gehad. De opbrengsten uit tolgelden in 2020 zijn ten 
opzichte van de begroting met 11% terug gelopen. Ook in de eerste maanden van 2021 is hierin 
nog geen herstel te zien. Overigens is een deel van deze afname toe te schrijven aan de 
werkzaamheden van RWS aan de Wantijbrug en de N3.
Bij het opstellen van de begroting 2022 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een gelijke 
verkeersdruk als in 2020. Voor de jaren daarna is gerekend met een groei van 1% in 2023 en 0,5% 
in de daarop volgende jaren.



KILTUNNEL

Programmabegroting2.

2.1

1 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
Pagina 7 van 26
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Veiligheid
Om de veiligheid te borgen dienen de wegen en de tunnel goed onderhouden en aangepast te 
worden aan de vigerende regelgeving. Het wegschap stelt zich ten doel deze ontwikkelingen op 
de voet te volgen en in een zo vroeg mogelijk stadium ook actief betrokken te worden bij de 
relevante ontwikkelingen. Met betrekking tot de tunnel wordt voldaan aan de Warvw1 en onder 
meer de bouwregelgeving. Hierop is ook de openstellingvergunning, verleend door het bevoegd 
gezag i.c. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht, gebaseerd.

Programma
Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil voert het beheer en de exploitatie van een toltunnel onder de 
Dordtse Kil tussen Dordrecht en de gemeente Hoeksche Waard, inclusief de daarbij behorende 
wegen, gebouwen en het tolplein. Tot haar taak behoort tevens het bevorderen van het gebruik 
van de tunnel en het heffen van tolgelden tegen zodanige tarieven dat een rendabele exploitatie 
is gewaarborgd. Hierbij dient de veiligheid, zoals ook voorgeschreven in wet- en regelgeving, van 
de weggebruikers en de medewerkers altijd te zijn geborgd. Dit programma wordt toegeschreven 
aan één taakveld, namelijk "Verkeer & Vervoer".
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Baten

Totalen 7.151 3.488

Gerealiseerd resultaat 3.663

(8«drag«n * € 1.000,-)

2 Information Sharing and Analysis Center
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7.101
50

Terrorismebestrijding en cybercriminaliteit
In het kader van terrorismebestrijding heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Kiltunnel 
aangewezen als een van de vitale objecten. De tunnel is dan ook aangesloten op het 
'Alerteringssysteem terrorismebestrijding'. In samenwerking met de politie heeft de Kiltunnel 
een matrix opgesteld met maatregelen die genomen worden bij dreigende terroristische 
activiteiten. Deze maatregelenmatrix wordt jaarlijks in overleg met de politiedienst 
geactualiseerd.
Ten aanzien van het voorkomen van cybercriminaliteit heeft de Kiltunnel organisatorische, 
hardware- en softwarematige maatregelen genomen en is bovendien aangesloten bij de 
werkgroep ISAC-tunnels2.

Programmabaten en -lasten
Gestreefd wordt om de toltarieven onveranderd 
laag te houden en niette indexeren. De huidige 
tarieven zijn sinds 2011 ongewijzigd gebleven. 
Pas wanneer daartoe noodzaak is zullen de 
tarieven, na bestuursbesluit, worden verhoogd. 
De baten en lasten behorende bij het hiervoor 
omschreven programma zijn in nevenstaand 
overzicht weergegeven.

2.177
35

1.004 
273 

0 
0

Beschikbaarheid
Voor het ontsluiten van met name het oostelijk deel van de Hoeksche Waard is men voornamelijk 
aangewezen op de Kiltunnel. Het is daarom van belang dat de tunnel voor het wegverkeer een 
hoge beschikbaarheid heeft. Dit betekent dat weggebruikers, uitgezonderd bij ongevallen of 
oefeningen, altijd van de tunnel gebruik kunnen maken. Daarbij heeft een hoge beschikbaarheid 
natuurlijk ook direct invloed op de tolopbrengsten.
De Kiltunnel is ook opengesteld voor categorie C-stoffen, zodat licht ontvlambare vloeistoffen, 
zoals benzine, door de tunnel getransporteerd mogen worden. Omdat de Heinenoordtunnel tot 
na de renovatie van de Heinenoordtunnel gesloten is voor deze transporten, is de 
beschikbaarheid van de Kiltunnel voor deze sector extra belangrijk.

Onderhoud
De thans onderhanden zijnde renovatiewerken worden in de zomer van 2022 opgeleverd met 
daarbij een garantieverplichting en een onderhoudsverplichting voor de daarop volgende jaren. 
Het jaarlijks terugkerend onderhoud is daarom beperkt tot het onderhouden van die assets die 
niet tot de renovatieverplichting behoren.

Totaal programmabaten
Bijdrage garanten

Totaal program malasten 
Bestuurskosten 
Overhead 
Treasury 
Onvoorzien 
VPB

Overzicht programma en overige baten en lasten

Lasten
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2.2

Weerstandsvermogen 2021 Waardering

€ 1.854 € 1.854
>2

€ 3.952

4,700
€ 5.806

<0.6
Benodigde weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen 7,55

ttodrag*" « <1.000.-

2.3

€
€

Beschikbare weefstandscacaciteit
Algemene reserve

€_________
€ 10.506

Ratio 
weerstand

Bestemmingsreserve renovatie 
Storting uit exploitatieresultaat 2020 
Begroot resultaat 2021 
Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen en financiële positie
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin het Wegschap in staat is om 
financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het programma in gevaar wordt gebracht. In de 
risicoparagraaf zijn de risico's benoemd en is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Het 
aanhouden van weerstandsvermogen is bedoeld voor het opvangen van de risico's in de 
bedrijfsvoering. Er is een drietal exploitatierisico's te onderscheiden. In de eerste plaats is dit het 
volume aan verkeer. Een lager volume betekent direct lagere baten uit tol. Daarnaast risico's met 
betrekking tot de rentekosten en de onderhoudskosten. Immers, hogere rentelasten en/of 
onderhoudskosten leiden tot hogere exploitatiekosten.
Deze risico's worden afgedekt met de algemene reserve (het eigen vermogen) en/of het 
positieve resultaat van baten en lasten.
Het eigen vermogen -bestaande uit een algemene reserve, een bestemmingsreserve renovatie, 
vermeerderd met het exploitatieresultaat van 2020- heeft ultimo 2020 een saldo van € 5,8 mln. 
Vermeerderd met het verwachte exploitatieresultaat van 2021 is de omvang van het 
eigenvermogen gegroeid naar € 10,5 mln.

Renterisiconorm, liquiditeit en kasgeldlimiet
Twee elementen uit de 'Wet Financiering decentrale overheden' (FIDO) zijn de kasgeldlimiet en 
de renterisiconorm. Beiden worden periodiek getoetst aan de norm en verwerkt in interne 
rapportages. Op grond van de huidige vooruitzichten is het financieringsrisico van het Wegschap 
voor 2022 en verder zeer gering.
Al in 2019 zijn leningen aangetrokken met een totale omvang van € 28,5 mln., met rente en 
aflossingsverplichtingen voor het eerst in 2022. Daarnaast is er nog ruimte om voor zogenaamde 
tegenvallers/meerwerken lopende de renovatie extra geld aan te trekken. In 2020 is een lening 
aangetrokken met een omvang van € 6,- mln. en, naar verwachting zal in 2022 een lening moeten 
worden aangetrokken met een omvang van € 3,- mln.

Begroting
2022

In navolgende tabel wordt de beschikbare financiële weerstandscapaciteit gerelateerd aan de 
benodigde weerstandscapaciteit zoals die is berekend. Het doel voor het weerstandsvermogen is 
een ratio >1 (voldoende) als waardering. In de kolom "Begroting 2021" is het werkelijke 
exploitatieresultaat van 2019 en het begrote resultaat van 2020 verwerkt.

Uitstekend
1,5 - 2,0 Ruim voldoende 
1.0-1,5 Voldoende 
0.8-1.0 Matig
0.6 - 0,8 Onvoldoende

Ruim onvoldoende

1.082
2.870

Renterisiconorm
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende 
leningen in enigjaar moet worden geherfinancierd. Wettelijk is vastgesteld dat 20% van het 
begrotingstotaal van de vaste schuld onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. 
Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de 
langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico in voldoende mate wordt beperkt. 
Overigens blijkt uit het meer jaren perspectief geen noodzaak tot herfinanciering zien.

Pagina 9 van 26
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Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

5.000 22.000

7 Rentehstco op vaste schuld

3.515 9.686 7.970
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48.428
20% 

9.686

17.576
20%

3.515

39.850
20% 

7.970

22.000
5.678

Liquiditeit
De rentebetalingen en aflossingen zijn regelmatig over het jaar gespreid. Omdat ook de hoogte 
van de maandelijkse inkomsten uit de passages goed voorspelbaar is, zijn er voor de lopende 
exploitatie geen liquiditeitsproblemen. Indien de feitelijke ontwikkelingen niet conform deze 
prognose verlopen, zal op basis van de periodiek geactualiseerde liquiditeitsbegroting en met 
inachtneming van het 'Financieringsstatuut', de liquiditeitsbehoefte worden ingevuld. Ook in het 
meerjarenperspectief zijn na het aantrekken van de benodigde financiële middelen voor de 
renovatiekosten geen liquiditeitsproblemen te verwachten.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een instrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Deze 
limiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn 
dan het wettelijk bepaald percentage van 8,2% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal 
voor 2022 bedraagt € 7,2 mln. De kasgeldlimiet komt daarmee op € 586.000,-. Dit bedrag wordt 
maandelijks getoetst aan de werkelijke omvang van het kasgeld.

Echter, vanaf de introductie van de renterisiconorm hanteert het Wegschap 20% van de 
leningportefeuille als norm. Gezien het kapitaalintensieve karakter van het Wegschap en de 
relatief lage omvang van de exploitatiebegroting in relatie tot de investeringen in de tunnel en 
daarmee samenhangende leningportefeuille, doet deze interpretatie van de norm het meest 
recht aan de bedoeling van de renterisiconorm (inzicht in mogelijke renterisico's bij 
herfinanciering of renteherziening). Deze interpretatie benadert ook de omvang van de norm bij 
gemeenten het meest.
Overigens heeft in de praktijk de renterisiconorm voor het Wegschap geen betekenis omdat er 
geen sprake is van herfinancieringen en renteaanpassingen.

Ia Renteherziening op vaste schuld o/g
1 b Renteherziening op vaste schuld u/g
2 Renteherziening op vaste schuld

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld
3b Nieuw uitgezette lange leningen

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
5 Betaalde aflossingen
6 Herfinanciering

6.000
4.619

8 Stand van de vaste schuld
9 Vastgesteld percentage
10 Renterisiconorm

5.000
4.648

11a Ruimte onder de renterisiconorm 
11b Overschrijding renterisiconorm

Mrafpr >< 1XK».-
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3 Grondexploitatie
Dit kengetal is niet van toepassing. Het Wegschap heeft geen grond aangekocht voor 
(toekomstige) projecten.

1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Het Wegschap heeft geen middelen doorgeleend aan private of publiekrechtelijke organisaties. 
Derhalve is de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekkingen gelijk aan de netto 
schuldquote.

Netto schuldquote.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
Solvabiliteitsratio.
Grondexploitatie.
Structurele exploitatieruimte.
Belastingcapaciteit.

2 Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate van weerbaarheid van het Wegschap. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de inkomstenstroom voldoende is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te 
voldoen alsmede om de algemene reserve te laten groeien.

4 Structurele exploitatieruimte
Bij dit kengetal worden de structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten. De baten 
bij het Wegschap worden, op de bijdragen van de garanten en enige neveninkomsten na, 
rechtstreeks bepaald door het volume aan verkeer.

5 Belastingcapaciteit
Dit kengetal is niet van toepassing. Het wegschap heeft geen inkomsten uit belastingen.

la Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. 
Ultimo 2022 bedraagt deze schuldquote 556%. Deze hoge quote is het gevolg van de omvang van 
de leningportefeuille die benodigd is voor de financiering van de renovatie. Deze quote zal naar 
verwachting in de hierop volgende jaren afnemen. Opgemerkt wordt dat de eigen middelen, i.c. 
de tolopbrengsten, voldoende zijn om aan de aflossings- en renteverplichtingen te voldoen.

Overige financiële kengetallen
De navolgende kengetallen worden onderkend:
la
1b
2
3
4
5 
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1.496 1.490

Totaal voor Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 4.829 2J53 2.496 2.090

Totaal van de baten exclusief de 8.107 7.788 7.151 7.221reserves

Solvablllteitsratlo

>s reserves

Totaal baten exclusief 8.107 7.788 7.151 7,221

2.5 Onderhoud kapitaalgoederen
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3.773
___ 0
3.773

2.878
____0
2.878

3.718
___ 0
3.718

2236
____0_
2236

3.488 
____ 0
3.488

5204
0

5204

7221
___ 81
7.140

3.663
0

Begroting
2021

4.700 
___ 0
4.700 

Begroting
2022

Totaal laster exclusie* mutaties res
Totaal incidentele lasten exclusief 

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alk? verstrekte leningen
Solvabüleitsratio
Structurele exploitatieruimte

0
3OT

36.428
500
193

37.121

11261
46.182

0
4.654

143
___ 32
4.829

Activa 
Financièle vaste activa 
Totaal van uitzettingen rentetypsc 
Totaal van ^le liqu.de mKideien 
Totaai van de overlopende activa

0
1.500

371
982 

2853

Totaal eigen vermogen 
Totaal van de passiva

0
0
0

39.250
2.376

600
42.226

0 
0 
0 

300
2.090

0
0
0

500
2.496

7.571
___39
7,532

0 
0 
0 

7.151 
___ 80
7.070

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

Passiva
Totaal van de vaste schulden (ultimo jaar) 
Totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar) 
Totaal van de overlopende passiva (ulimo jaar) 
Totaal

440“.
440%

24,60%
22.46%

Begroting
2023

34.050
2815
1800

37.565

556%
556% 

25.09% 
-15,63%

Tcxaal baten exclusie* mutaties reserves 
Totaal incidentele baten exclusief mulat

174%
174% 

24,12%
10,86%

5.815
24.105

14.177
56.503

491%
491%

30,07% 
-23,91%

16.194
53.859

Totaal onttrekkingen uit reserves
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves

Het wegschap is eigenaar en beheerder van ca. 4 kilometer wegvak. Gelegen tussen 
kilometerpaal 26.2 aan de Nieuw Bonaventuurseweg en kilometerpaal 30.1 aan de Kiltunnelweg. 
Tevens behoren de fietspaden, parallelwegen, het tolplein, de tunnel en de bijbehorende 
gebouwen tot het areaal van het wegschap.
Met uitzondering van de tunnel met open afritten, het tolplein en de gebouwen is het beheer en 
onderhoud aan de wegen, bermen, watergangen etc. sinds 1985 uitbesteed aan de provincie. De 
provincie voert hieraan dagelijks en meerjarig onderhoud.

7.788
___ 85
7.703

17576
20

1.331
18.927

Financièle kengetallen

Rekening
2020
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Renovatie
Op 28 oktober 2020 is aan de aannemingscombinatie Mourik-Dynniq de opdracht verleend voor 
het ter hand nemen van het renovatiewerk. Tijdens het opstellen van deze begroting is het 
renovatiewerk reeds in uitvoering en zal in de zomer van 2022 worden opgeleverd.
De totale kosten voor dit project zijn geraamd op ca. € 40 mln. met een onzekerheidsmarge van 
plus en min 20%.

De onderhoudsprogramma's van het wegschap zijn gericht op de tunnel, het tolplein, de gemalen 
en de gebouwen. De programma's voor het jaarlijks terugkerend onderhoud en het meerjarig 
onderhoud voor de periode na 2022 worden gepland in een nog op te stellen onderhouds- en 
instandhoudingsplan. Deze plannen zullen na oplevering van de renovatie worden samengesteld. 
Hierin worden werkzaamheden gepland met het doel functieverlies van installaties te voorkomen 
en de veiligheid van de weggebruiker te garanderen. Met het volgen van dit plan wordt geborgd 
dat de staat van onderhoud aan gebouwen en installaties voldoende is en functieverlies wordt 
voorkomen.
In het kader van tunnelveiligheid is daarnaast een veiligheidsbeheerplan opgesteld. 
Sinds 2004 is de 'Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels' (Warvw) van kracht. De Kiltunnel 
valt onder de regels van deze wet, waarin is geregeld dat de tunnelbeheerder de veiligheid van 
de weggebruiker aantoonbaar borgt. Het tunnelveiligheidsplan en het veiligheidsbeheerplan zijn 
de geëigende instrumenten hiervoor. Het onderhouds- en instandhoudingsplan zijn onderdeel 
van het veiligheidsbeheerplan.

____ j
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■

L
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De navolgende risico's kunnen worden onderkend: 
Verminderde tolopbrengsten.
Levensduur en schade civiele constructies. 
Zinkvoegen.
Functieverlies van technische installaties.
Automatisering.
Stijgende onderhoudskosten. 
Hogere rentelasten.
Hogere renovatiekosten dan geraamd.

Met deze tijdige en noodzakelijke renovatie wordt de levensduur van de tunnel verlengd, het 
areaal verduurzaamd en wordt voldaan aan vigerende wet- en regelgeving. Voorts wordt het 
tolplein heringericht en voorzien van 5 betaalstraten per rijrichting en worden alle technische 
veiligheids- en tunnelinstallaties vernieuwd.
Met een vernieuwde 3-B laag (Bewaken, Besturen en Bedienen) kan de tolbeambte straks alle 
technische installaties bewaken en besturen en toezien op de verkeersveiligheid.

’S

___

Risicoparagraaf
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de risico's die een rol spelen in de bedrijfsvoering van 
de Kiltunnel en die invloed kunnen hebben op toekomstige financiële resultaten.
Indien de resultaten daar aanleiding toe geven ligt er een aantal beheersmaatregelen voor de 
hand:
a. het aanspreken van de algemene reserve;
b. het bijstellen van de bijdrage van de garanten;
c. het indexeren van de toltarieven.
Deze maatregelen kunnen in het lopende exploitatiejaar bij bestuursbesluit worden
geëffectueerd.
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Levensduur en schade civiele constructies
Tunnels worden in Nederland normaal gesproken gebouwd voor een exploitatieperiode van 100 
jaar. Echter, door het uitvoeren van onderhoud en tijdige renovaties is de levensduur niet 
tijdgebonden. Ondanks dat in het renovatiewerk ook civieltechnisch de tunnel wordt 
gerenoveerd blijven er nog steeds risico's bestaan.
Bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de omgeving die van invloed kunnen zijn op de stabiliteit 
van de tunnel.

Functieverlies van technische installaties
In het renovatiewerk worden alle technische installaties vernieuwd. Met het uitvoeren van het 
onderhouds- en instandhoudingsplan wordt de conditie van deze installaties op peil gehouden 
waardoor functieverlies niet meer als risico wordt beschouwd.

Verminderde tolopbrengsten
Erkend wordt dat de tolopbrengsten in beginsel afhankelijk zijn van omstandigheden die niet 
door het wegschap beïnvloedbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de huidige pandemie of 
economische omstandigheden, waardoor door minder verkeer de tolopbrengsten achterblijven 
op de prognose. Het risico op deze financiële tegenvallers is vooraf lastig in geld te kwantificeren. 
In 2020 zijn de tolopbrengsten € 1 mln. (-11 %) achter gebleven op de begroting.
Ondanks de gunstige berichten omtrent vaccinaties en economisch herstell is het op dit moment 
nog onduidelijk wat de effecten van de pandemie op langere termijn zijn. Bij het opstellen van de 
begroting 2022 is daarom ook rekening gehouden met verminderde tolopbrengsten. Daarnaast 
is in de risicotabel uitgegaan van nog een extra tegenvaller met een impact van 5%.

Zinkvoegen
Zinkvoegen zijn waterdichte
constructies/overgangen tussen de zinkele-
menten en de landhoofden en tussen de
zinkelementen onderling. Voor een waterdichte
afdichting wordt gebruik gemaakt van een
rubber omegaprofiel, die met ankerbouten en
klemstrippen is bevestigd aan het constructie-
beton. Voor een duurzame dichting is een
goede conditie van de klemstrippen en de
ankerbouten van groot belang. Vastgesteld is
echter dat er in algemene zin deformaties 
optreden aan de klemstrippen en ankerbouten die de levensduur verkorten. 
Thans worden, als proef, de klemstrippen op de meest kwetsbare onderdelen voorzien van een 
kathodische bescherming. Hiermee wordt verdere deformatie, op die plaatsen waar kathodische 
bescherming is aangebracht, voorkomen.
Echter, niet de volledige constructie van de zinkvoegen is benaderbaar waardoor een groot deel 
van deze constructie (nog) niet kan worden voorzien van een kathodische bescherming. Er blijft 
dus enig risico bestaan van deformatie.

£ - -
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Evenzo wordt er thans voor de kantoorautomatisering een geheel vernieuwde hard- en software 
architectuur ontwikkeld die medio 2022 operationeel zal zijn. Ook aan dit automatiseringsdeel 
zal, zoals dat thans ook het geval is, elke twee maanden onderhoud worden uitgevoerd. 
Binnen de kantoorautomatisering vinden alle administratieve processen plaats. Evident dat ook 
hieraan de grootst mogelijke zorg wordt besteed.

In het kader van het veilig en integer gebruik van kantoorautomatisering en tolgeldverwerking 
zijn contracten overeengekomen voor firewallmanagement, servermonitoring, spamfiltering en 
systeem- en netwerkbeheer.

Stijgende onderhoudskosten
Onderhoud is een activiteit waar directe sturing op plaatsvindt. Met de thans onderhanden 
zijnde renovatie neemt de intensiteit van onderhoud af. Voor 2022 en verdere jaren heeft de 
aannemingscombinatie een onderhoudsverplichting met een vaste vergoeding die in de 
aannemingsovereenkomst is vastgelegd. Het e.e.a. betekent dat het risico van stijgende 
onderhoudskosten nagenoeg nihil is.

Automatisering
De automatisering bestaat voornamelijk uit:
■ Besturing en MMpvoor de verkeerstechnische en tunnel technische installaties (VTTI).
■ Besturing en MMI voor de tolcentrale.
■ Kantoorautomatisering met financieel pakket.

Zowel de MMI voor de verkeerstechnische installaties als ook die voor de tolcentrale worden in 
het renovatiewerk onderhanden genomen. Dat betekent dat medio 2022 gewerkt wordt met 
geheel nieuw ontworpen installaties en software architectuur met de daarbij behorende 
bediening. Om de conditie van deze installaties op peil te houden zal in het 
onderhoudsprogramma aandacht worden besteed aan de juiste onderhoudsmethodieken. 
Het in goede conditie houden van deze installaties is noodzaak. Immers uitval van besturing aan 
de VTTI betekent dat de tolbeambte geen maatregelen meer kan nemen bij bijvoorbeeld 
verkeersgevaarlijke situaties. En voorts dat er geen controle meer is over de technische 
installaties van de tunnel.

Hogere rentelasten
Gezien de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt dit risico op dit moment niet meer erkend. 
De benodigde financiële middelen ten behoeve van de renovatie zijn inmiddels voor een groot 
deel aangetrokken. Evenals in 2021 zal in 2022 -afhankelijk van de voortgang van het werk- een 
lening worden aangetrokken van € 3,- mln. In de begroting is voor deze leningen rekening 
gehouden met een rentetarief van 0,2%

Tevens is in het kader van het voorkomen van cybercrime of de mogelijkheden daartoe, 
aansluiting gezocht bij de "ISAC-tunnels" (Information Sharing and Analysis Center). Dit is een 
platform van deskundigen dat een veilige en vertrouwde omgeving biedt waarbinnen private 
partijen die actief zijn in vitale infrastructuur, vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en 
best practices kunnen uitwisselen met overheidspartijen. ISAC-tunnels heeft inmiddels een 
handreiking gepubliceerd om cybercrime zo veel als mogelijk te voorkomen. Deze handreiking 
maakt onderdeel uit van de projectspecificaties voor de renovatie.
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Risico's on weerstandsvermogen

Risico Kans Impact ►gel

Tolopbrengsten Gem. 50% Groot 95% € 348.520 € 169.359

Levensduur civiel Laag 5% Middel 50 € 5.000.000 € 125.000

Zmkvoegen Laag 5% Groot 95% Deformatie klemstnppen € 10.000.000 € 475.000

Functieverlies T.l. Laag 5% Groot 95% € €

Automatisering 5% 95% € €Laag Groot

Onderhoudskosten Laag 5% Klein 5% € €

Noodzakeijk meerwerk5% €Hogere reno.kosten Gem. 50% Klem €

Benodigde weerstandscapaciteit < 769J59
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deze instal 
het renovat 
vernieuwd.

1% extra kostenstijging 
boven de raming

Benodigde leningen zijn 
reeds gecontracteerd.

Uitval kan leiden tot verlies 
van data en functionaliteit

Maximaal
risico

Benodigde
capaciteit

Installaties worden in het 
renovatiewerk geheel 
vernieuwd.

Kan leiden tot sluiten van 
de tunnel

Deformatie
betonconstructies

Onderhoud, moniloring, 
renovatie

Zowel de actieve als 
passieve componenten van 

i worden in 
>rk geheel

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

De onderhoudsvergoedmg 
is in het renovatiecontract 
overeengekomen.

Hogere renovatiekosten dan geraamd
In de raming van kosten alsook in het financieringsplan is rekening gehouden met een 
overschrijding van de raming van kosten van 20%. Door de positieve jaarresultaten en de 
gunstige liquide ontwikkelingen op de lange termijn kunnen eventuele verdere overschrijdingen 
worden gefinancierd met extra leningen.

Niet beïnvloedbaar. E.v.L 
aanpassing tarieven. In de 
begroting is rekening 
gehouden met impact van 
corona-maatregelen.

5% van de raming v.d. 
tolopbrengsten
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Financiële begroting3.

3.1

Omschrijving

627 677 715

Personeel derden 339 295 295

Bedrijfsvoering 134 134 153

T olgeldverwerki ng 55 58 60

Controle en advies 20 30 30

Vast onderhoud 238 154 240

Kapitaallasten 2.360 889 956

Totaal programmalasten 3.773 2.236 2.450

Programma baten

6.970 7.608 6.970

102 50 50

400 50 50

99 80 80

Totaal programmabaten 7.571 7.788 7.151

2.236

3.797

Gerealiseerd resultaat 2.878 4.700 3.663

(B«*ag«nx€ 1.000.-)
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888
31

1004
35

3.773
7.571

Verder is ook het meerjarig beeld van de reserves, voorzieningen en de investeringen in de 
financiële begroting opgenomen. Inzicht in de financiële kengetallen wordt gegeven in de 
paragraaf weerstandsvermogen.

831
20

Overhead
Bestuurskosten 
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserve

Programma lasten
Programma baten

Uit de financiële begroting is de financiële positie van het wegschap af te leiden. In dit onderdeel 
wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de balanspositie van de vaste activa en passiva, 
deze is opgenomen in de geprognosticeerde balans. Op basis van de geprognosticeerde begin- en 
eindbalans van het begrotingsjaar is het EMU-saldo berekend.

Begrote saldo van baten en lasten
Onderstaand overzicht geeft een weergave van het begrote saldo van baten en lasten.

Begroting 
2022

Begroting 
2021

7.788
5.551

2.450
7,151
4.701

Rekening
2020

Programma lasten

Salariskosten eigen personeel

Tolopbrengsten 

Overige tolvergoedingen

Bijdrage garanten 

Overige opbrengsten
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3.2

Omschrijving

2.546Kapitaallasten 2.360 889 956 2.597 2.591 2.543

273 279 233 202 175236
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93
300

38
222

38
242

10
93

300

0
697

16
1.358

300

Vast onderhoud
Dit betreft de onderhoudskosten voor tunnel, tolplein en gebouwen.

Controle en advies
Het betreft hier kosten voor controle en (technisch) advies. Voorts zijn hier de kosten begroot 
voor de veiligheidsbeambte en de functionaris gegevensbescherming.

Tolgeldverwerking
Kosten voor het girale betalingsverkeer alsmede de kosten voor het geldtransport zijn in deze 
post begrepen. In de begroting is rekening gehouden met toenemende kosten voor 
betalingsverkeer a.g.v. de groeiende belangstelling om met bankpassen te betalen.

Kapitaallasten
De kapitaallasten bestaan uit afschrijvingskosten en rentekosten. Op basis van de bestaande 
activastaat en de geldende afschrijvingstermijnen is de afschrijving berekend.
In 2023, na oplevering van de renovatiewerkzaamheden in 2022, zullen de kapitaallasten 
(afschrijvingslasten) weer toenemen.

Personeel derden
Op deze post worden de kosten voor inhuur tolbeambten en kantoormedewerkers verantwoord.

Bedrijfsvoering
Dit betreft hoofdzakelijk automatiseringskosten, energie, verzekeringen, schoonmaakkosten en 
bedrijfswagens.

38
1.511 

10
186 

300 

0 
315

Salariskosten eigen personeel
Deze post is samengesteld uit bruto salaris, toelagen en gratificaties, overwerk en het 
werkgeversdeel pensioenlasten en sociale lasten. Hierbij is zo goed als mogelijk rekening 
gehouden met loonontwikkelingen.

o
641 

16 

1.401 

300

0
668

16
1 358

300

Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Bij het opstellen van de begroting is de lijn uit het verleden voortgezet. Naar aanleiding van 
gewijzigde BBV voorschriften is de overhead apart inzichtelijk gemaakt. Uiteraard zijn ook de 
geprognosticeerde inkomsten kritisch beschouwd. Voor 2022 is nog rekening gehouden met de 
mogelijke effecten van de coronamaatregelen die voornamelijk van invloed zijn op de 
tolopbrengsten. Veiligheidshalve is uitgegaan van overeenkomstige tolopbrengsten als 2020. 
Voor het meerjarenmodel na 2022 is gerekend met een lichte groei van 0,5% per jaar. 
Ook de berekende kapitaallasten (rente en afschrijving) zorgen voor mutaties in de komende 
jaren. In 2022 zijn met uitzondering van twee activa alle oorspronkelijke investeringen uit de 
bouwfase (1977) afgeschreven. Omdat in 2023 voor het eerst afschrijvingen plaatsvinden op 
investeringen volgend uit de renovatiewerken nemen in 2023 de kapitaallasten toe.

Begroting
2026

Begroting
2021

Begroting
2023

0
617

0 
1.401 

300

Begroting
2025

Rekening
2020

Begroting
2022

Begroting
2024

C. Gebouwen
D. GWW
E. Vervoermiddelen
F. Installaties
X. Bijdrage aan activa derden
Rentelasten liquide middelen
Rentelasten langlopende leningen 
{Bearajan « € 1.000.-)
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Totale exploitatiebijdrage 50 50 50 50 50 50

1.000.-)
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Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting 
2026

Bijdrage garanten
Vanaf 2021 is de jaarlijkse exploitatiebijdrage teruggebracht naar € 50.000,-. Deze bijdrage is als 
volgt over de deelnemers verdeeld.

Overige tolvergoedingen
Hier wordt de vergoeding van Rijkswaterstaat verantwoord voor het openstellen van de
Kiltunnel.

25
21

4

25
21

4

25

21
4

25
21
4

25
21

4

Tolopbrengsten
Bij het opmaken van de begroting 2022 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van de gerealiseerde 
opbrengst in 2020. Voor de jaren 2023 e.v. is een lichte groei begroot in het aantal 
passages/tolopbrengsten.

Begroting
2022

Begroting
2023

Overhead
Het wegschap heeft slechts één programma namelijk het exploiteren van de tunnel, tolplein en 
wegen c.a.. Kosten die niet direct aan het primaire proces toegewezen kunnen worden, zoals 
managementkosten en onderhoudskosten kantoor, worden beschouwd als overheadkosten. 
Tenzij automatiseringskosten toegeschreven kunnen worden aan het primaire proces worden 
deze kosten eveneens beschouwd als overheadkosten.
In 2023 zal één stafmedewerkster de dienst verlaten. Voor een goede overdracht van taken 
zonder verlies van kennis, is in de begroting rekening gehouden met tijdig (2022) aantrekken van 
een nieuwe kracht.

200
168

32

25
21

4

Begroting 
2021

Rekening
2020

Provincie Zuid-Holand
Gemeente Dordrecht
Gemeente Hoeksche Waard



KILTUNNEL

3.3

Activa

19.071 46.182 56.503 53.859 51.213 48.727 48.248Totaal Activa

Passiva

45,489

1.280
2.250
3.530

Totaal Passiva 19.071 46.182 56.503 53.859 51.214 48.727 48.249

> < 1.Q00,-)

Toelichting op de geprognosticeerde balans3.4

Reserve

€ 1.854 € 1.854 € 1.854

€ 1.082 € €

€ €

Totaal aan reserve einde jaar € 2.937 € 5.815 € 10.515

(Bedraden « C 1.000.-)
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11.361
200

33.928

Algemene reserve

Bestemmingsreserve renovatie

Exploitatieresultaat voorgaande jaar

2.500
864
700

4.064

43.329
0 
0
0

43.329

1.500
371
982

2.853

1.082

2.878

Ultimo
2022

Ultimo
2025

300
1.058

300
1.658

1.116
1.250
2.366

15.007
0
0
0

15.007

500
193
693

2.376
600

2.976

51.769 
0 
0 
0

51.769

Ultimo
2024

49.411
0 
0
0

49.411

18.267
100

29.850
48,217

300
1.202

300
1.802

Ultimo
2026

47.069
0 
0 
0

47.069

500
138
638

Ultimo
2023

Vlottend? Activa 
Uitzettingen <1 jaar 
Liquide middelen 
Overlopende activa

Geprognosticeerde balans
Bij de waardering van de balansposten in de jaarrekening en begroting wordt zoals gebruikelijk 
het toerekeningsbeginsel in acht genomen. Dit beginsel kent drie componenten namelijk het 
voorzichtigheids-, het realisatie- en het matchingprincipe. Dit betekent dat verliezen worden 
genomen wanneer ze voorzienbaar zijn, dat winsten worden opgenomen als deze op 
balansdatum zijn verwezenlijkt en dat kosten en opbrengsten die met elkaar gerelateerd zijn in 
dezelfde periode worden verantwoord.

Eigen vermogen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de reserve tot ultimo 2022.

6.521
337 

11.576 
18.434

14.177
100

39.250
53.527

100
979
100

1.179

Begroting
2021

3.960

4.700

16.194
100

34.050
50.344

2.315
1.200
3.515

1.747
1.250
2.997

20.361
100

25.900
46.361

22.419
100

22.200
44.719

500
1.496

500
2.496

Rekening

2020

Vaste PaaaiYi 
Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Vaste schuld

54.006
0
0
0

54.006

Geprognostiseerde balans

Begroting
2020

Vaste Activa
(lm) Materiële vaste activa
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen
Financiële vaste activa: Leningen
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
Tptaal Vaste Activa

47.069
0 
0 
0

47.069

Begroting

2021

Begroting

2022

Vlottende schuld
Overlopende passiva
Totaal Vlottende Passiva

300
1.490

300
2.090
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3.5

Omschrijving

Programma lasten

Salanskosten eigen personeel 627 677 715 737 759 782 805

Personeel derden 339 295 295 304 313 322 332

Bedrijfsvoering 153134 134 140 142 143 145

T( king 55 58 60 62 63 65 67

Controle en advies 20 30 30 30 30 30 30

Vast onderhoud 154238 240 240 240 240 240

Kapitaal lasten 956 2.597 2.591 2.5432.360 889 2.546

Totaal programmatasten 3.773 2.236 2.450 4.109 4.138 4.126 4.165

Programma baten

6.970 7.608 6.970 7.040 7.075 7.111 7.146

102 50 50 50 50 50 50

50400 50 50 50 50 50

Overige opbrengsten 99 80 80 81 81 81 82

Totaal programmabaten 7.571 7.788 7.151 7.221 7.256 7.292 7.328

Gerealiseerd resultaat 2.878 4.700 3.663 2.017 2.072 2.094 2.058

(BeOragani* 1.000.-*
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1075
30

888
31

1004
35

1069
25

1021
25

1047
25

Begroting
2022

Rekening
2020

Voorziening
Na overleg met en advies van de accountant is in 2020 de onderhoudsvoorziening nieuw gelabeld 
in "een voorziening voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum 
onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten is".
In 2022 wordt de thans onderhanden zijnde renovatie opgeleverd en zijn alle tunneltechnische- 
en verkeerstechische installaties vernieuwd, is het tolplein heringericht en is er een nieuw 
kantoorgebouw geplaatst. Dit betekent dat de hiervoor genoemde voorziening en het 
instandhoudingsplan na 2022 zullen moeten worden herzien en dat de financiële middelen die 
ultimo 2021 in de voorziening aanwezig zijn vrijvallen. Vervolgens zal een nieuw 
instandhoudingsplan worden geschreven waarbij een bestemmingsreserve zal moeten worden 
ingericht.

831
20

Begroting
2025

Programma lasten 
Programma baten

Meerjarenbegroting
Onderstaande tabel geeft de baten en lasten en de resultaten voor de periode tot en met 2026 
weer. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt in beginsel uitgegaan van het 
extrapoleren van het bestaande beleid. De loonkosten zijn berekend op basis van de 
loonontwikkelingen voor zover deze bekend zijn. Omdat de kapitaallasten per jaar fluctueren, zijn 
deze lasten per jaar afzonderlijk uitgerekend en overeenkomstig opgenomen in de 
meerjarenbegroting. Daarnaast is rekening gehouden met het aantrekken van een lening.

4.138
7.256
3,118

4.126
7.292
3.166

2.450
7.151
4,701

4.109
7.221
3.111

Begroting
2026

Begroting
2023

Begroting
2024

Totopbrengsten

Ovenge tolvergoedingen

Bijdrage garanten

Begroting
2021

3.773
7.571
3.797

2.236
7.788
5.551

4.165
7,328
3.162

Overhead
Bestuurskosten 

Onvoorzien 

Vennootschapsbelasting

Mutaties reserve



r
KILTUNNEL

Overzicht taakvelden3.6
In onderstaand overzicht wordt het taakveld conform de vereisten van het BBV gepresenteerd.

Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Taakvelden

236€ 315
12 € 10€

3 458

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten C 2.878 € 4.700 < 3673

» < 1 000. )
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35
1004 

273

C______
< 4.693

2.
2.1

€
€

31
888

20
831

0.
0 1
0.4

0.5
0.8

Treasury
Overige baten en lasten

Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer en vervoer
Totalen

2.177
€ 3.488

7.788
€ 7.788

€ 7.559
€ 7.571

7.151 

C 7.161

Bestuur en ondersteuning
Bestuur
Overhead

2.000 

C 3.088
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Bijlagen4.

Staat van leningen4.1

Naam

39.250.000 30.150.000 27.250000 24.600.000 22,200.000

BNG 4,100 233.333 233.333 9.567

BNG 2,310 400.000 400.000 9.240

BNG 0.735 1.400.000 200.000 10.290 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000

BNG 1.900 600.000 300.000 11.400 300.000

BNG 1.695 1.000.000 250.000 16.950 750.000 500.000 250.000

NWB 0.256 2.5601.000.000 200.000 800.000 600.000 400.000 200.000

BNG 750.000 250.0001,390 10.425 500.000 250.000

BNG 2.200 700.0001.400.000 30.800 700.000

NWB 0,080 5.600.000 5.200.000400.000 4.480

BNG 0.664 4.000.000 400.000 26.560 3.600.000 3.200.000 2.800.000 2.400.000 2.000.000

NWB 0,835 6.000.000 300.000 50.100 5.700.000 5.400.000 5.100.000 4.800.000 4.500.000

NWB 0,835 8.000.000 1.000.000 66.800 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000

BNG 0.708 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

BNG 1,054 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Nog te contracteren 3.000.000 2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.800.000
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Om vang
31-12-2023

Omvang
31-12-2026

Rente-
percentaj

Rente 
betalingen 

2022

Omvang
01-01-2022

Aflossingen 
2022

Om vang
31-12-2022

Omvang
31-12-2024

Omvang
31-12-2025
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4.2 EMU-saldo

2023 2024 20252021

EMU-saldo -23.618 -7.115 4255 4.430 4.436 2.058

activa 0 0 0 o o o
o oo o o o

Activa Vlottende activa O O -2001.000 1.000 -200

1.125 ■288 -145 -78493 -6

282 40 -200 O O -200

Vaste schuld 4.475 -5200 4.200 3.950 -3.70022.352

Vlottende schuldPassiva 1.876 -61 -568 -631 184O

Overlopende passiva 50 O55 407 600 1.000

Eventuele boKwinst bi) verkoop ettecten en (im)materiéte vaste activa O O o o o o

!■< ijSM.4

4.3 EMU-enquête

2022 2022

i. E. voor toevoeg  ̂aan c.q. onnr.t<>.<ng ur rnoivM (zio BBV 2.05*3!

4.
mr Di| warkoop

Bwokond EMU-mMo <■43»•23.75» -7.115 4255 4.430
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WMi

i^rjarenrarrmgin
00^0009 2022

.Mrfarwvammg m 
oegrotmg 2022

vaagaranrammc m 
beOrot>n9 2Q22

iMOarMvaming *i 
begrocmg 2022

-2.35- -2342
0
0 
0

o
o
o
o

Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van 
het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden 
worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele 
overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

i (Incl. bouwgronden m e«ptoRat>e, 
nst tM| verkoop eftecten er verwa-

28.322 
• 137 

0 
0

2238
0 
0 
0

artikel 17c)
2. Mutatie (lm)
3. Mutatie vod

Mutaties (1 januari 
tot 31 december)

10.677 
.100

o 
o

Vaste Passiva 

Vlottende passiva

Uitzettingen 

Liquide middelen

Overlopende activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

Uitzettingen
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Vaststelling5.

30 mMK 2021

Os voofTiher

0» heer Ir M M K Zuurmond De heer F Vemwüen

□•«tuurHM Alg<

AMm tMtwttakJ kt hirt MfwrWi Dv>Um vwi vrifdMy 23 Ki"* <021

0e vk^wourzitte»

DökrbMyK Zuurmund DehMfMD B^uureer
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