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Be/e/d
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.

Voor u ligt de begroting 2023 en de meerjarenbegroting van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 
De begroting is een instrument dat op hoofdlijnen de doelen, intenties en activiteiten van het 
wegschap voor 2023 aangeeft.
Daarnaast is deze begroting samengesteld op basis van:
> Beleid.
> Effecten van de investeringen.
> Loon- en prijsontwikkelingen.
> Verwachte renteontwikkelingen.
> Verwacht verkeersaanbod.
> Meerjarenperspectief.
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Verwachte renteontwikkelingen
Nog dit jaar (2022) zal een aantal leningen moeten worden aangetrokken om aan de 
betalingsverplichtingen te voldoen. Vervolgens zal naar verwachting voor het eerst in 2027 weer 
leningen moeten worden aangetrokken om aan de vervroegde aflossingsverplichtingen te 
voldoen. De verwachte rente-effecten zijn in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 
doorgerekend.
Omdat de financieringsbehoefte voor 2022 opnieuw is doorgerekend en anders blijkt dan 
oorspronkelijk bedacht is tevens een "begrotingswijziging 2022" in deze begroting opgenomen.

Effecten van de investeringen
Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met de investeringen welke 
volgen uit de renovatiewerkzaamheden.
De eerste kosten voor de renovatie zijn in 2018 aangevangen met engineeringskosten. In het 
derde kwartaal van 2020 zijn de bouwactiviteiten 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 2023 en verdere jaren is gerekend met een jaarlijkse loonontwikkeling van 3%. Voorts is -in 
verband met het vertrek (op termijn) van de huidige technisch medewerker- tevens rekening 
gehouden met het tijdig aantrekken van een tweede technisch medewerker medio 2023. 
Hiermee wordt het overdragen van objectkennis en vakkennis geborgd.

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.
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Verwacht verkeersaanbod
Voor 2023 is uitgegaan van 1% groei ten opzichte van de begroting 2022. Voorts is voor de 
daarop volgende jaren gerekend met een toename van 0,5%.

Exploitatiebijdrage
Gerekend is met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 50.000,-

Meerjarenperspectief
Voor het meerjarenperspectief zijn de rente- en afschrijvingslasten meerjarig doorgerekend. 
De kapitaallasten die volgen uit de investeringen zullen zich voor het eerst in 2023 aankondigen. 
Ook bij de verwachte inkomsten is uitgegaan van de huidige prijsstelling van de tarieven. Met 
betrekking tot de loonkosten is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3%.
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2. Programmabegroting

2.1

1 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
Pagina 7 van 25
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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 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".

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.
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Baten Lasten

Totalen 7.221 5.980

Gerealiseerd resultaat 1.241

IBearaoen x € 1.000. )
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7.171
50

Totaal programmabaten
Bijdrage garanten

4.312
25

1.009
634 

0
0

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.

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 dit jaar (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.

Overzicht programma en overige baten en lasten 
Omschrijving

Programmabaten en -lasten 
Gestreefd wordt om de toltarieven 
onveranderd laag te houden en niet te 
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.

Totaal programmalasten
Bestuurskosten
Overhead
Treasury
Onvoorzien
VPB
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2.2

Weerstandsvermogen 2022 Waardering

€ 1.854 € 1.854
>2

€ 9.273

3.663
€ 11.127

<0,6
Benodigde weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen 14,46

UedfBgenxC 1.000..

2.3
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€
€

€_______
€ 14.790

Bestemmingsreserve renovatie
Storting uit exploitatieresultaat 2021 
Begroot resultaat 2022 
Beschikbare_weerstandscapaciteit

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 2023 en verder zeer gering.
Al in 2019 zijn leningen gecontracteerd met een totale omvang van € 28,5 mln., met rente en 
aflossingsverplichtingen voor het eerst in 2022.
Voorts worden in 2022 nog leningen aangetrokken met een omvang van ca. € 20 mln. Eén lening 
van € 10,5 mln is in 2019 al overeengekomen en zal in maart 2022 worden gestort. Een tweede 
lening van € 10 mln. zal later in 2022 worden aangetrokken. Eventuele kasgeldtekorten zullen 
met korte kasgeldleningen worden overbrugd.

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 2023" is het werkelijke 
exploitatieresultaat van 2021 en het begrote resultaat van 2022 verwerkt.

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, en een bestemmingsreserve 
renovatie, vermeerderd met het exploitatieresultaat van 2021- heeft ultimo 2021 een saldo van 
€ 11,1 mln. Vermeerderd met het verwachte exploitatieresultaat van 2022 is de omvang van het 
eigenvermogen gegroeid naar € 14,8 mln.

Uitstekend
1,5 - 2,0 Ruim voldoende 
1,0-1,5 Voldoende
0,8-1,0 Matig
0,6 - 0,8 Onvoldoende

Ruim onvoldoende

3.960
5.313

Ratio
weerstand

Begroting
2023

Beschikbare wssrstandscaoaciteit
Algemene resenze

€ 769
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Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

18.000 27.500

6.050

7 Renterisico op vaste schuld

6.206 7.970 6.760
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39.850
20% 

7.970

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.

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

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

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 2023 bedraagt € 7,2 mln. De kasgeldlimiet komt daarmee op € 590.000,-. Dit bedrag wordt 
maandelijks getoetst aan de werkelijke omvang van het kasgeld.

8 Stand van de vaste schuld
9 Vastgesteld percentage
10 Renterisiconorm

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
5 Betaalde aflossingen
6 Herfinanciering

Renterisiconorm
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. 
Overigens blijkt uit het meer jaren perspectief geen noodzaak tot herfinanciering zien. 
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.

27.500
5.278

33.800
20% 

6.760

31.028
20%

6.206

18.000
4.548

11a Ruimte onder de renterisiconorm 
11b Overschrijding renterisiconorm

3ediag«’ x C 1000,
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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.

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.

3 Grondexploitatie
Dit kengetal is niet van toepassing. Het Wegschap heeft geen grond aangekocht voor 
(toekomstige) projecten.

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

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.

la Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. 
Ultimo 2023 bedraagt deze schuldquote 665%. 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 Netto schuldquote.
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
2 Solvabiliteitsratio.
3 Grondexploitatie.
4 Structurele exploitatieruimte.
5 Belastingcapaciteit.
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Financiële kengetallen

•1,12%

Totaal voor Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 6.142 6.326 5.430 3.885

Totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves 8.482 7.151 7.221 7.256

Stri Exploi

5.980

Totaal baten exclusief mutaties reserves 8.482 7.151 7.221 7.256

B«dra0»n>< 1000.

Onderhoud kapitaalgoederen2.5
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5 980 
o

3.485
0

3 485

1.241 
____0_
1.241

1.191 
____0
1.191

7.221
___ 81
7.140

3666
0

3.666

6 065 
____ 0_
6.065

Begroting
2024

Begroting
2023

3.166
___ 0_
3.166

5.316
0

5.316

7.151
___ 80
7.070

7.256
___ 81
7,175

Rekening
2021

Totaal eigen vermogen 
Totaal van de passiva

14.613
72 870

0
1 000
4.130

300
5.430

0
5.971

139 
___ 31 
6.142

Totaal onttrekkingen uit reserves 
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves

Gewijzigde 
Begroting 

2022

50 588
15

2 848 
53.451

0
o
o

40.738
15

2.373
43.126

0 
1.000
2 669

216
3.885

0
0
0

o 
500

5.326
500

6.326

0
0
0

o
o
o

56.638
15

1 604 
58.257

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.

312%
312%

25.44% 
■10,54%

8482
894

7.588

726%
726%

20.05%

17.045
64.971

665%
665%

22.88% 
-1,12%

541%
541% 

26,23% 
■1,11%

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

11.128
43.746

15.854
69 305

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

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

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-vtottende schulden (ultimo jaar)
Totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar) 
Totaal

Totaal lasten exclusief mutaties reserves 
Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves

31.416 
15 

1.187
32.618
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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 2023 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.
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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.

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 voorde 
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.

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

Rekeningrijden
In het coalitieakkoord is vastgelegd om vanaf 2030 het rekeningrijden te introduceren. Het is 
echter tot nog toe onduidelijk hoe de verdere invulling hiervan zal plaatsvinden. Dit betekent dat 
nog niet bekend is hoe de kosten van de Kiltunnel gedekt moeten gaan worden en of er hiervoor 
reserves moeten worden opgebouwd.

Verminderde tolopbrengsten
Naast het wel of niet beschikbaar zijn van de tunnel voor het wegverkeer zijn de tolopbrengsten 
afhankelijk van omstandigheden die niet door het Wegschap beïnvloedbaar zijn. Hierbij kan 
gedacht worden aan de Covid-19 pandemie, (regionale) economische omstandigheden etc. 
Het risico op deze financiële tegenvallers die hieruit volgen is vooraf lastig in geld te 
kwantificeren.
In 2021 zijn de tolopbrengsten € 225.000,- (-3 %) achter gebleven op de begroting. 
Ondanks de op dit moment gunstige berichten omtrent Covid-19 en vaccinaties is het thans nog 
onduidelijk wat de effecten van de pandemie op langere termijn zijn. Evenmin is onduidelijk wat 
de effecten worden van de huidige Europese conflicten. 
Bij het opstellen van de begroting 2023 is daarom ook uitgegaan van de raming van 
tolopbrengsten in 2022. 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 is, als proef, een tweetal klemstrippen op de meest kwetsbare delen voorzien van een 
kathodische bescherming. Hiermee wordt verdere deformatie, op die plaatsen waar kathodische 
bescherming is aangebracht, voorkomen. Afhankelijk van de (meet)resultaten zal bepaald 
worden of de overige klemstrippen ook moeten worden voorzien van een kathodische 
bescherming.

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

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.

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.

Stijgende onderhoudskosten
Onderhoud is een activiteit waar directe sturing op plaatsvindt. Met de thans onderhanden 
zijnde renovatie neemt de intensiteit van onderhoud af. Voor 2023 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.

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 (Verkeerstechnische en Tunneltechnische installaties) 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.

Evenzo wordt er thans voor de kantoorautomatisering een geheel vernieuwde hard- en software 
architectuur ontwikkelt 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.

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



KILTUNNEL

Risico'» en weerstandsvermogen

Risico Kans Impact Nadere omschrijving Beheersmaatregel

Tolopbrengslen Gem 50% Groot 95% € 348 520 € 169 359

Levensduur civiel 5% Middel 50% € 5 000 000 € 125 000

Zink voegen 5% Groot Deformatie klemstrippen95% € 10 000 000 € 475 000

Tl 5% Groot 95%Laag € €

vernieuwd.

Automatisering 5% Groot 95% € €

Onderhoudskosten 5% Klein 5% € €

Noodzakelijk meerwerkHogere reno kosten Gem 50% Klein 5% € €

Benodigde weerstandscapaclteit € 769.359
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5% van de raming v.d. 
tolopbrengslen

Kan leiden tot sluiten van 
de tunnel

Benodigde leningen zijn 
reeds gecontracteerd

Deformatie 
betonconstructies

Uitval kan leiden tol verlies 
van data en functionaliteit

De onderhoudsvergoeding 
is in het renovatiecontract 
overeengekomen.

Maximaal
risico

1% extra kostenstijging 
boven de raming

Benodigde
capaciteit

Installaties worden m het 
renovatiewerk geheel

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

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 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

Hogere rentelasten
De laatste leningen voor de financiering van de renovatie zullen dit jaar (2022) worden 
aangetrokken. Vervolgens zal voor het eerst in 2027 weer leningen moeten worden 
aangetrokken.

Zowel de actieve als 
passieve componenten van 
deze installaties worden in 
het renovatiewerk geheel 
vernieuwd.

Onderhoud, monitoring. 
renovatie
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3. Financiële begroting

3.1

Omschrijving

Programma lasten

Salariskosten eigen personeel 764 715 715 787

Personeel derden 401 295 295 304

Bedrijfsvoering 171 153 153 140

Tolgeldverwerking 60 60 60 62

Controle en advies 20 30 30 30

Vast onderhoud -18 240 240 240

Kapitaallasten 891 956 1.134 3.383

Totaal programmalasten 2.288 2.450 2.627 4.946

Programma baten

Tolopbrengsten 7.383 6.970 6.970 7.040

Overige tolvergoedingen 150 50 50 50

Bijdrage garanten 50 50 50 50

Overige opbrengsten 894 80 80 81

Totaal programmabaten 8.482 7.151 7.151 7.221

Gerealiseerd resultaat 5.316 3.663 3.485 1.241

(Bedragen x< I.OOO,-)
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858
20

1.009
25

1.004
35

1.003
35

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.

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.

Overhead
Bestuurskosten 
Onvoorzien 
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserve

Programma lasten
Programma baten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

2.288
8.482
6.194

4.946
7.221
2.275

Rekening
2021

Begroting
2022

Gewijzigde 
begroting

2022

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

Begroting
2023

2.450
7.151
4.701

2.627
7.151
4.523
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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.

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

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. Omdat de huidige technisch medewerker op termijn de 
dienst verlaat is er tevens rekening gehouden met het tijdig aantrekken van een nieuwe 
medewerker.

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

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.

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

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 de wijzigingsbegroting 2022 is rekening 
gehouden met de nog aan te trekken leningen dit jaar (2022).
Voor de tolopbrengsten is gerekend met 1% groei t.o.v. de begroting 2022. In het 
meerjarenmodel na 2023 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 2023 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.
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Omschrijving

89? T5m TaiT X288 3.271 3^2Kapitaal lasten

812

228 451 634 515564 469 428

Exploitatiebijdrage

Totale exploitatiebijdrage 50 50 50 50 50 50 50
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Overige tolvergoedingen
Hier wordt de vergoeding van Rijkswaterstaat verantwoord voor het openstellen van de 
Kiltunnel.

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

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.

25
21

4

25
21

4

1.636
300

925
16

1.593
300

Tolopbrengsten
Bij het opmaken van de begroting 2023 is uitgegaan van de raming van 2022 vermeerderd met 
1%, voor de verdere jaren is telkens gerekend met een groei in verkeersaanbod van 0,5%.

38
222

10
93

300

837
16

1.636
300

25
21

4

25
21
4

Provincie Zuid-Holland
Gemeente Dordrecht
Gemeente Hoeksche Waard

begroting
2022

1.134

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2026

Rekening
2021

Begroting
2023

Begroting
2027

C. Gebouwen
D. GWW
E. Vervoermiddelen
F. Installaties
X. Bijdrage aan activa derden 
Rentelasten liquide middelen 
Rentelasten langlopende leningen 
(BMraQWi 1 C 1.000.-)

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2027
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3.3

Activa

37.603 66.543 63.874 61.085 58.312 55.510 52.677

1.000 1.000
2.669

Totaal Activa 43.745 72.870 69.305 64.971 60.856 56.812 53.777

Passiva

11.128 14.613 15.854 17.045 18.270 19.473 20.649

Totaal Vaste tsiva

Totaal Passiva 43.746 72.870 69.305 64.971 60.856 56.812 53.777

« < 1 000,-)

Toelichting op de geprognosticeerde balans3.4

Reserve

€ 1.854 € 1.854 € 13.857

€ 3.960 € 9.276

€ 2.000

5.316€ € 3.485 € 1.241 € 1.191

Totaal aan reserve einde jaar € 11.131 € 14.615 € 15.857 € 17.047

(Bedrag x€ 1.000,-)
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Algemene reserve

Bestemmingsreserve renovatie

Bestemmingsreserve onvoorzien onderhoud

Exploitatieresultaat voorgaande jaar

31.416
42.544

5.971
139
31

6.142

Ultimo
2023

15
2.373
2.388

€

€

40.738
59.008

1.000
1.369

175
2.544

15
1.136
1.151

30.238
50.887

Ultimo
2021

15
1.187
1.202

500
5.326

500
6.326

15
1.604
1.619

45.538
62.583

216
3.885

Ultimo
2025

36.188
55.661

100
1.100

Ultimo
2026

Ultimo
2024

Vlottende Activa 
Uitzettingen <1 jaar 
Liquide middelen 
Overlopende activa
TotMl YlPttendg Activa

Ultimo
2027

1.000
151
150

1.301

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

Vlottende va 
Vlottende schuld 
Overlopende passiva 
Tolggl Vlotten^ PWgivP

2.100
35.503

1.800
64.743

1.200
59.885

600
52.077

15
2.875
2.890

1.854

12.761

Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Matriölele vaste activa 
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen
Financiële vaste activa: Leningen
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
Totaal Vaste Activa

56.638
71.251

1.500
62.374

50.588
66.442

1.000
4.130

300
5.430

900
57.412

900
54.610

Vaste Passiva 
Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Vaste schuld

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.

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Rekening

2021

Geprognostlseerde balans

Ultimo
2022

15
2.848
2.863

15
1.833
1.848
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3.5

3.5.1

Omschrijving

764 715 715 787 861 886 913 940

401 295 295 304 313 322 332 342

171 153 153 140 142 143 145 147

60 60 60 62 63 67

20 30 30 30 30 30 30 30

Vast onderhoud -18 240 240 240 241 241 242 242

Kapitaallasten 891 956 1.134 3 383 3.353 3.288 3.271 3.262

5.000 5.033Totaal programmalaslen 2.288 2.450 2.627 4.946 5.003 4.976

7383 6970 6.970 7 040 7.075 7.111 7.146 7.182

150 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

894 80 80 81 81 81 82 82

T22T 7.256 7.292Totaal progi 8.482 7.151 7.151 7.328 7.364

mg
Mutaties reserve

T5ÏFGerealiseerd resultaat 3.663 3.485 1.241 1.191 1.225 1.203 1.176

(BMra^.C 1.000.-)

3.6

Taakvelden

€ 228
€ € €

Resultaat van de rekening van baten en lasten0.11 € 5.316 € 1.241

(Bedriten. (1.000.)
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35

1.009
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858
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35
1003
451

25
1009
634

1.125
30

1 095
30

1.003
35

1.037
25

Bedrijfsvoering

Tolgeldverwerking

Controle en advies

€
C

20
858

Begroting 2023 
Lasten Baten

0.
0.1
0.4

0.5
0.8

2.
2.1

Programma lasten 
Programma baten

Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer en vervoer 
Totalen

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

2.060
3.166

5003
7256
2.253

Meerjarenbegroting
Onderstaande tabel geeft de baten en lasten en de resultaten voor de periode tot en met 2027 
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 
loonontwikkelingen van 3%. De kapitaallasten zijn per jaar afzonderlijk doorgerekend en 
overeenkomstig opgenomen in de meerjarenbegroting.

Bestuur en ondersteuning 
Bestuur
Overhead 

Treasury
Overige baten en lasten

€
C

7.221 
C 7.221

Begrotingswijziging 2022
In de begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met het aantrekken van noodzakelijke 
leningen dit jaar (2022) waardoor t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2022 de kapitaallasten zijn 
gewijzigd.

2450
7 151
4.701

2.627
7.151
4.523

4 946
7 221
2.275

5.000
7.328
2.327

2.177
C 3.666

Begroting
2027

5033
7.364
2.331

Overhead
Bestuurskosten
Onvoorzien

Begroting
2022

7.151 
€ 7.151

Rekening 2021 
lasten Baten

Rekening
2021

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

€ 8.482
€ 8.482

2288
8 482
6.194

4976
7.292
2.316

Begroting 2022 

Lasten Baten

Begroting
2026

4.312
€ 5.980

C 3.485

Programma lasten

Salariskosten eigen personeel

Personeel derden

Gewijzigde
begroting

2022

Programma baten 

Tolopbrengsten 

Overige tolvergoedinge

Bijdrage garanten

Ovenge opbrengsten

1 066
25
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Bijlagen4.

4.1 Staat van leningen

Naam Aflossingen

56.250.000 46 300 000 42.550.000 39 050 000 35.800.000 32.1 >000

BNG 233 333 233 333 9.5674,100

BNG 2,310 400.000 400 000 9.240

BNG 0,735 1200 000 1 000.000 800 000 600 000 400 000 200.0001.400 000 200 000 10.290

BNG 1,900 600 000 300 000 11.400 300.000

BNG 250 000 16 950 750.000 500.000 250 0001,695 1 000 000

NWB 0,256 200 000 2.560 800.000 600.000 400 000 200.0001.000.000

250 000BNG 1,390 750 000 250 000 10 425 500.000

BNG 700 000 700.0002,200 1.400 000 30.800

NWB 5 200 0000,080 5.600 000 400 000 4480

2.000.000 1 600.000BNG 0,664 4.000 000 400.000 26.560 3.600.000 3 200.000 2 800 000 2.400.000

NWB 50.100 5 700.000 5 400.000 5.100.000 4 800 000 4 500 000 4 200 0000.835 6 000 000 300 000

7.000.000 5000 000 4.000.000 3.000 000 2.000.000NWB 0,835 8.000 000 1.000 000 66 800 6.000.000

2.500.000 2 500 000 2500 000 2 500 000 2500 000 2.500 000BNG 0,708

BNG 1,054 8.000.000 8 000 000 8 000 000 8.000.000 8.000 000 8 000.000

3 000.000 2.700.000 2400 000 2.100.000 1.800.000 1 500 000Nog Ie contracteren, in begroting 2022 gemeld

14.450.000 12.750.000Nog te contracteren, aanvullend gemeld in begroting 2023 17.000.000 16.150.000 15 300 000 13.600 000
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Omvang
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4.2 EMU-saldo

2022
> 455 I

Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026 2027

EMU-saldo 25.455 3.910 3.980 3.998 4.005 4.010

F vaste activi Kapitaalverstrekkingen en leningen 0 0 0 0 0 0
itzettin 0 0 0 o o o

Vlottende activaActiva 500 0 0 o oUitzettingen -5.471

5.187 -1 196 -1.461 -1.301 -1.217 -151

-50469 -200 -84 ■41 -25
Vaste schuld 25.222 ■6.050 -5.050 -4.800 -4.550 -5.950Vaste Passiva

Vlottende passivaPassiva Vlottende schuld -0 0 0 o o o
Overlopende passiva 417 1.244 -475 -540 -697 1.739

0 0 0 o o oEventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiêle vaste activa

11 < 1.000.-)

4.3 EMU-enquête

On rljving

1.225 1.203 1 1763.485 1.241 1.191

4.010•25.455 3.910 3980 3.998 4.005

i.MO.4
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28.940 
0 
0 
0

-2.773
0 
0 
0

2 669 
0 
0 
0

2.789
0 
0 
0

2.802
0 
0 
0

2334
0 
0 
0

Mutaties (1 januari 
tot 31 december)

Volgens 
meerjarenraming )n 

begroting 2022

Volgens 
meerjarenraming in 

begroting 2022

Liquide middelen

Overlopende activa

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

2. Mutatie (im)materiéle vaste activa
3. Mutatie voorzieningen
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte 

boekwinst bij verkoop (im)materiéle vaste activa 
Berekend EMU-ealdo

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.

Volgens begroting 
2022

2024 
Volgens 

meerjarenraming in 
begroting 2022

Volgens 
meerjarenraming in 

begroting 2022

2023 
Volgens 

meerjarenraming in 
begroting 2022
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Vaststelling5.

Het Dagelijks Bestuur

Aldus behandeld in de vergadering van Dagelijks Bestuur van vrijdag 25 maart 2022

De secretans De voorzitter

De heer E.F.A. ZevenbergenDe heer Ir M.M.K. Zuurmond

Het Algemeen Bestuur

Aldus behandeld m de vergadering van het Algemeen Bestuur van vnjdag 24 juni 2022

De secretans De voorzitter

De heer Ir. M.M.K. Zuurmond De heer E.F.A Zevenbergen
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Directieverslag1.

COVID-191.1

1.1.1
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Voorwoord
De ontwikkelingen van de Covid-19 pandemie en met name de door de overheid noodzakelijker 
wijze opgelegde maatregelen ter bestrijding van het virus hebben in 2021 op vele gebieden 
significant impact gehad op de exploitatie. Ondanks de noodzakelijke maatregelen hebben we de 
dagelijkse exploitatie kunnen continueren. Uiteraard ging dit niet zonder aanpassingen in onder 
meer personele bezetting. Ook het onder handen zijnde werk met betrekking tot de renovatie 
heeft invloed gehad op de dagelijkse werkzaamheden. Voorts speelden veel andere 
onderwerpen een rol waarin in het voorliggend directieverslag nader zal worden ingegaan.

Inleiding
Ook in 2021 heeft COVID-19 invloed gehad op de werkwijze en processen van de Kiltunnel. Zo is 
er in het eerste kwartaal van 2021 extra personeel ingeleend om preventieve maatregelen op te 
vangen en de personele bezetting op het tolplein te waarborgen. Ook zijn er nieuwe 
werkprocessen ingericht om besmetting en vervolgens ziekteverzuim zoveel als mogelijk te 
voorkomen.
Het eerste kwartaal van 2021 kende een omzetverlies van 28% t.o.v. 2019. Overeenkomstig de 
richtlijnen van de Rijksoverheid is daarom een tegemoetkoming loonkosten aangevraagd (NOW: 
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) bij het UWV. Deze tegemoetkoming is 
toegekend, een voorschot is uitgekeerd maar de definitieve berekening kan pas in 2022 worden 
ingediend.

Leeswijzer
Voor u liggen de jaarstukken over het verantwoordingsjaar 2021.
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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Ondanks de genomen maatregelen heeft de Kiltunnel 5 besmettingen geteld. Twee van deze 
besmettingen waren bij tolbeambten. Waarvan één Long COVID heeft overgehouden. 
Door snel handelen, gesplitste teams en preventief alle medewerkers (die in contact zijn geweest 
met de positief geteste medewerkers) naar huis te sturen om zich te laten testen, het advies van 
de GGD te volgen en preventief 5 dagen quarantaine te hanteren, is de Kiltunnel verder zonder 
noemingswaardige incidenten 2021 doorgekomen.

Ten opzichte van 2019 is de verkeersdruk in de eerste vijf maanden van 2021 aanzienlijk lager. Na 
herstel in de zomermaanden is in het najaar opnieuw sprake van een verminderde verkeersdruk. 
Gezien de verminderde verkeerscijfers en de, als gevolg hiervan, lagere omzetcijfers is over de 
periode januari tot en met maart 2021 een bijdrage "tegemoetkoming loonkosten" aangevraagd 
bij het UWV. De definitieve berekening zal in het voorjaar 2022 worden ingediend.

Maatregelen
Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid zijn er in 2021 zowel aanscherpingen als 
versoepelingen geweest die van invloed waren op met name de werkprocessen van de 
medewerkers. Hieronder een aantal nieuwe processen kort beschreven:

Er zijn meerdere automatische dispensers met handalcohol aanwezig, zoals die gebruikt 
worden in de medische omgeving. Deze zijn op verschillende plekken geplaatst. 
Verschillende andere desinfectiemiddelen op basis van alcohol zijn ter beschikking gesteld 
aan het personeel.
Er is een protocol handen wassen opgemaakt en uitgereikt.
Mondkapjes, handschoenen, tissues en desinfecterende tissues enz. zijn ter beschikking 
gesteld.
In de tolcabines zijn spatschermen geplaatst.
Standaard wordt 1,5 meter afstand houden gehanteerd. Als dit niet mogelijk is, geldt een 
mondkapjesplicht;

Verkeer
Ten opzichte van 2019 (het jaar waar de verkeerscijfers niet beïnvloed zijn door de COVID-19 
pandemie) ligt het verkeersaanbod in 2021430.000 motorvoertuigen lager. Hierdoor daalde de 
omzet navenant (t.o.v. 2019). Over de periode januari tot en met maart was de verkeersdruk al 
verminderd met ruim 200.000 motorvoertuigen.
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400 000

350.000
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200 000

150.000

100.000

50.000

0
jan feb mrt apr mei jun jul 

■ 2019 B2O21



KILTUNNEL

Verkeersdruk in aantal motorvoertuigen
4 600 000

4 400 000
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1.2 Renovatie

1.2.1
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Ten opzichte van 2020 is de verkeersdruk met 200.000 motorvoertuigen toegenomen. Echter, dit 
zijn nog steeds 200.000 motorvoertuigen minder dan is begroot.

Inleiding
Verkeerstunnels worden doorgaans gerealiseerd voor een periode van 100 jaar. Om deze 
levensduur te behalen is het echter van belang dat er tijdig en grondig periodiek wordt 
gerenoveerd. Zo is het noodzakelijk dat civiele onderdelen na een gebruiksperiode van 40 jaar 
grondig onder handen worden genomen, waarbij onder meer sleet en betonschade a.g.v. 
bevriezing en inwerking van dooizouten wordt hersteld. Technische onderdelen zijn na een 
periode van 20 jaar ook technisch afgeschreven. Immers, technische installaties kunnen bij falen 
op den duur niet meer hersteld worden door het niet meer kunnen leveren van nieuwe 
onderdelen. Het vernieuwen van de gehele installatie brengt dan uitkomst. Met deze ingrepen 
wordt de levensduur van het geheel verlengd en blijft de veiligheid van de weggebruiker 
geborgd.
De projectnaam "Renovatie Kiltunnel" doet echter tekort aan het multidisciplinaire karakter 
hiervan. Renovatie Kiltunnel suggereert dat het hier alleen gaat over de renovatie van de 
tunneltechnische installaties. Dit is echter geenszins waar.
Ook het tolplein c.a. is in technische zin afgeschreven waardoor uitval van installaties of 
onderdelen daarvan steeds frequenter voorkomt. Het instandhouden van installaties vergt 
telkens meer onevenredig veel inzet met slechts een resultaat voor de korte termijn. Daarnaast 
bleek het tolplein de laatste jaren niet meer geschikt om de groeiende verkeersstroom te kunnen 
verwerken.
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herinrichting tolplein met kantoor; 
tolinstallatie en verdere ICT-omgeving; 
tunneltechnische en verkeerstechnische installaties;
infratechniek;
duurzaamheid.

Na het aanbrengen van de 
ondergrondse infrastructuur is de 
bouwput weer aangevuld en is een 
semi tijdelijke asfaltlaag en tijdelijke 
belijning aangebracht.
Na het gereedkomen van deze 
werkzaamheden kon het verkeer vanaf 
zondagavond zonder omleiding weer 
het tolplein passeren.

Herinrichting tolplein met kantoor
Na het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst zijn in het najaar van 2020 en in het 
voorjaar van 2021 de noodzakelijke fysieke voorbereidingen getroffen om daadwerkelijk met de 
herinrichting van het tolplein te starten.
De eerste paal werd geslagen in januari voor de fundering van het kantoorpand en het 
trappenhuis aan de zuidkant van het tolplein. Helaas moest het werk door sneeuwval in februari 
voor een week worden gestaakt. Dit had echter geen gevolgen voor de verdere planning. 
Na de heiwerkzaamheden is verder gewerkt aan de funderingen en de eerste bouwlaag. 
Vervolgens is in twee weekenden van april (telkens van vrijdagmiddag tot maandagochtend 
05.00 uur) de ondergrondse infrastructuur -kabelgoten, leidingen en riolering- aangebracht.

I

Tijdens deze werkzaamheden is het verkeer op het tolplein omgeleid van zuid naar noord en in 
het tweede weekeinde van noord naar zuid en kon er gratis gebruik gemaakt worden maken van 
de tunnel.
Evident dat deze werkzaamheden werden uitgevoerd volgens een zeer zorgvuldige en met vele 
toeleveranciers, onderaannemers en directie afgestemde planning. Het is mogelijk gebleken om 
de betreffende rijrichtingen niet volgens planning op maandagochtend 05.00 uur op te leveren 
maar telkens op zondagavond.

In oktober 2018 heeft het bestuur ingestemd met het projectplan en het bijbehorende 
financieringsplan en ingestemd met het starten van de aanbestedingsfase. 
Het totale project kan grofweg opgedeeld worden in een aantal onderdelen:
a)
b)
c)
d)
e)

__________________________________________

■
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In mei is gestart met de onderbouw van de 
middencabine. Vanaf dat moment zijn de tolstraten 
noord 1 en zuid 1 permanent voor het verkeer 
afgesloten.

Alle werkzaamheden op het tolplein hebben plaatsgevonden zonder dat het wegverkeer hier 
ernstige hinder van heeft ondervonden. Daarnaast zijn de werkzaamheden vooraf nauwgezet 
doorgesproken met de hulpdiensten opdat zij bij een eventuele uitruk ongestoord het tolplein 
konden passeren.

In de weekeinden van 9 oktober en 16 oktober zijn de 
twee brugdelen van elk 35 ton en de twee luifeldelen 
met elk een gewicht van 45 ton met behulp van een 500 
tons weg-/terreinkraan boven het tolplein geplaatst. Ook 
deze werkzaamheden werden uitgevoerd volgens een 
zeer zorgvuldig samengestelde planning. Het wegverkeer 
is tijdens deze werkzaamheden op het tolplein omgeleid 
van noord naar zuid en in het tweede weekeinde van 
zuid naar noord. Direct na het tolplein (werkvak) werd 
het verkeer weer naar de juiste rijbaan geleid. Naast 
wegbebakening heeft de aannemer verkeersregelaars 
ingezet.

Tolinstallatie en verdere ICT-omeeving
Een van de uitgangspunten van de herinrichting van het tolplein is capaciteitsverbetering. Het 
tolplein wordt daarom ook uitgebreid van 4 tolstraten per rijrichting naar 5 tolstraten per 
rijrichting. Dat betekent dat straks meer klanten per tijdseenheid het tolplein kunnen passeren. 
De bestaande tolinstallatie zal dan ook moeten worden uitgebreid. Gekozen is voor de 
ontwikkeling van een nieuwe tolcentrale (TolCentrale 5; TC5). Hierbij is rekening gehouden dat 
klanten straks in alle straten contactloos kunnen betalen met verschillende bankpassen, 
creditcards en telecards.

Alle hiervoor beschreven werkzaamheden hebben plaats 
I gehad "in" of in de directe nabijheid van het wegverkeer. 

De aannemer heeft mede daarom veel aandacht besteed 
aan de veiligheid van haar medewerkers alsook aan de 

- ■ - veiligheid van de weggebruikers. Telkens werd ook
■ gebruik gemaakt van verkeersregelaars om het 
| wegverkeer in goede banen te leiden.

r--

r
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Zoals geschreven is een aantal uitvoeringsontwerpen wel 
gereed waardoor een aantal onderdelen in uitvoering is 
gegaan. Meest in het oogspringend is het aanbrengen 
van de kabelinfrastructuur. Het graven van kabelsleuven 
en het aanbrengen van de kabels langs het wegtracé. Dit 
werk is nagenoeg gereed. Voorts heeft de aannemer vier 
elektrische voedingskabels van elk ca. 600 meter lang en 
300 mm2 aderdiameter aangebracht tussen het nieuwe 
kantoor en het dienstgebouw. Met deze voedingskabels 
wordt thans het nieuwe kantoorpand elektrisch gevoed 
vanuit het dienstgebouw.

Tunneltechnische en verkeerstechnische installaties
Na het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst is de aannemer voor dit onderdeel van 
het werk gestart met het opstellen van de uitvoeringsontwerpen. Een groot deel van deze 
ontwerpen zijn reeds afgerond. Echter aan een kleiner aantal moet nog de laatste hand worden 
gelegd. Dit betekent dat dit onderdeel van het werk achter loopt op de planning. 
Na interventie van de directie heeft de aannemer meer menskracht ingezet waardoor in het 
najaar een aanvang is gemaakt om de opgelopen achterstand in te halen. Ook in de maanden 
januari en februari van 2022 zal nog hard gewerkt worden om aan de planning te voldoen.

De installaties worden zodanig ingericht dat bestuurders 
van vrachtauto's, bestelbussen en luxeauto's op 
ooghoogte kunnen afrekenen of eventueel hun telecard 
kunnen opwaarderen.
Voorts blijft het in de tolstraten noord 1 en zuid 1 mogelijk 
om met contant geld af te rekenen. Deze zogenaamde 
middencabine wordt zodanig ingericht dat deze 24 x 7 in 
twee richtingen bemenst is.
Ook de tolstraten noord 2 en 3 en zuid 2 en 3 kunnen 
bemenst worden. De beide tolstraten 4 en 5 worden 
ingericht als onbemenste straten.
Vorenstaande betekent dat een geheel vernieuwde 
tolcentrale moet worden ontworpen en gebouwd en dat 
de ICT infrastructuur en architectuur opnieuw moet 
worden ontworpen en gebouwd.
In 2021 is vooral aandacht besteed aan het ontwerpen en 

bouwen van de tolcentrale c.a. In het najaar van 2021 is een aanvang gemaakt met het testen op 
juiste werking.
Ook voorde bij de tolinstallatie behorende ICT-infrastructuur is samen met de ICT leverancier 
een gedegen plan gemaakt waarbij tevens aandacht is besteed aan de kantoorautomatisering. 
In het najaar is al een groot gedeelte van de passieve componenten zoals glasvezelkabels en 
patchkasten geleverd en op hun plaats aangebracht.

t
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Duurzaamheid heeft in het project vele aspecten 
waarvan hier een aantal wordt beschreven. Nagenoeg 
alle heipalen zijn zogenaamde groene palen waarmee 
warmte of koude uit de bodem wordt gehaald en 
gebruikt voor de temperatuurbeheersing in het 
kantoorpand en middencabine.
Voorts zijn in de vloer van de kantoorverdieping PCM 
panelen (Phase Change Material) aangebracht voor het 
opslaan van warmte of koude. Deze panelen dragen bij 
aan een optimale energiezuinige
temperatuurbeheersing in de kantoorverdieping. Voorts 
is het kantoorgebouw voorzien van driedubbel glas en is 
het dakoppervlak inmiddels voorzien van zonnepanelen.

Communicatie
Om zoveel mogelijk passanten, stakeholders en bedrijven te benaderen en te informeren is er 
veel aandacht geweest voor communicatie.
Zo is er onder andere een omgevingsapp gelanceerd en wordt maandelijks een nieuwsbrief 
verzonden. Ruim 1100 mensen hebben zich aangemeld voor de app of nieuwsbrief.

Infratechniek
Onder "a" is al een groot deel van dit werk beschreven. I.c. het aanbrengen van ondergrondse 
infrastructuur, wat straks benodigd is voor het aanbrengen van de benodigde bekabeling op het 
tolplein. Goten en (kabel)trekputten zijn reeds aangebracht zodat straks met het realiseren van 
de tolcabines alleen bovengronds gewerkt hoeft te worden. Voorts zijn inmiddels nagenoeg alle 
kabeltracés gegraven en voorzien van de benodigde bekabeling.
Onder infratechniek vallen ook de noodzakelijke verkeersmaatregelen en omleidingen benodigd 
om het werk op een veilige wijze uit te voeren.

Op het dakoppervlak van het kantoorgebouw en de luifel is er licht dakbitumen met ACT-coating 
aangebracht. Het dakbitumen bestaat uit witte hittereflecterende mineralen die voorzien zijn van 
de IKO Air Care Technologie. Dit type dakbitumen is met 100% groene energie geproduceerd. De 
bitumen coating is samengesteld uit een substantieel aandeel van gerecyclede grondstoffen 
(geregenereerd bitumen van oude dakbedekking en productierestanten en gerecyclede 
polymeren). Deze ACT-coating werkt luchtzuiverend door fijnstof en de broeikasgassen 
stikstofoxide en zwaveloxide om te zetten in onschadelijke milieuneutrale stoffen. Bovendien 
zorgt de hittereflecterende werking voor een minder snelle opwarming van het gebouw en een 
hoger rendement van de zonnepanelen door het koelere dakoppervlak.
Effect op levensduur: 35 jaar met een extra te verwachten levensduur van minimaal 5 jaar. 
Effect op onderhoud: geen aanvullende onderhoudsmaatregelen.
Effect op milieu: 20% reductie van NOx en SOx, volledig recyclebaar en lagere energiekosten.
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Duurzaamheid
Meer dan in de projectspecificatie is verlangd, is aandacht besteed aan duurzaamheid.
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Daarnaast is extra aandacht geweest voor de bewoners. Voor de start van de renovatie zijn alle 
omwonenden binnen een straal van 500 meter van het tolplein uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst: wat ging de kiltunnel doen en wat konden de bewoners hiervan 
verwachten. In 2021 is een aantal weekenden gewerkt en zijn alle bewoners, ruim twee weken 
van te voren op de hoogte gesteld van de werktijden, werkdagen en werkzaamheden. Via de app 
of website kunnen alle belanghebbenden of geïnteresseerden het laatste nieuws volgen.

Extra personele inzet
Vanaf juli 2021 is het volume qua verkeer op het tolplein zichtbaar toegenomen. Door het 
afsluiten van tolstraat 1, aan zowel de noord- als zuidkant, was er zichtbaar opstopping op het 
tolplein. Om de doorstroomsnelheid op peil te houden is er extra personeel ingezet om tussen 
7.00 en 19.00 uur altijd 4 tolbeambten aanwezig te hebben. Dit betekent dat zeker in de spits alle 
straten open zijn.

Werkoverleg
De COVID-19 pandemie heeft helaas ook het frequent werkoverleg in de weg gestaan. Toen de 
maatregelen waren versoepeld is er op 1 november het eerste werkoverleg in 2021 
georganiseerd. Tijdens het werkoverleg is onder andere gesproken over wijzigingen die 
plaatsvinden ten aanzien van de tunnel technische installaties.
Voor 1 november zijn er minibijeenkomsten gehouden waarbij de medewerkers op de hoogte 
werden gebracht van de vorderingen die te maken hebben met de renovatie en om met elkaar in 
gesprek te zijn over veiligheid, welzijn en gezondheid. Daarnaast zijn hierover nieuwsbrieven 
verschenen.
Voorts is er een proefopstelling geplaatst van de nieuwe werkplekken, nieuwe afrekenpanelen en 
is er beeldmateriaal te vinden aangaande de roltrap.

Contract uitzendbureau
In 2020 is een uitzendovereenkomst gesloten met Tempo-Team voor de duur van 1 jaar met een 
optie van driemaal één jaar verlenging. In 2021 is dit contract met 1 jaar verlengd.

Mutaties personeeel
In 2021 hebben 2 medewerkers (1,805 fte) die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt de 
Kiltunnel verlaten. Daarnaast een medewerker (0,722 fte) die door de het verlengde 
ontslagverbod bij ziekte, zoals vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Wegschap Tunnel 
Dordtse Kil (AW) alsmede de Aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling Wegschap Tunnel 
Dordtse Kil (AAW), is ingestroomd in het 3e ziektejaar. Om de bedrijfsvoering te versterken, zijn 
er 2 tolbeambten (1,601 fte) aangenomen per 1 november 2021.
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Ook heeft de FG een Data Protection Impact Assessment 
(DPIA) procedure opgesteld. Aan de hand van deze 
procedure is vastgesteld dat er op dit moment geen 
verwerkingen zijn bij de Kiltunnel waarvoor een DPIA 
uitgevoerd moet worden.
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Thuiswerken
Het zogenaamde thuiswerken wat in 2020 is geïntroduceerd is halverwege het jaar beëindigd. 
Echter met de oplopende besmettingen is er vanaf december weer gedeeltelijk vanuit huis 
gewerkt en wordt er daarnaast zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van videovergaderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Na het Jaarverslag Privacy Kiltunnel 2020 van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de 
aanbevelingen voor 2021, zijn alle beleidsstukken geëvalueerd en wordt het verwerkingsregister 
regelmatig bijgewerkt bij het starten van een nieuwe verwerking of ontdekking van een 
verwerking.

Salarissen
De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA en de werkgevers VNG en WSGO 
hebben een principeakkoord voor een nieuwe cao gemeenten en cao SGO bereikt. 
Gemeenteambtenaren krijgen er 1,5 procent bij per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april
2022. Die cao loopt tot en met 1 januari 2023. Opvallend is de eenmalige uitkering van 1200 euro 
bruto naar rato van de arbeidsduur op 3 november 2021 die in de loop van 2022 wordt 
uitgekeerd.

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). Deze 
vijfde generatie tolcentrale heeft minimaal dezelfde functionaliteit als de huidige. Echter de 
gehele architectuur, zowel software als hardware, wordt vernieuwd/gemoderniseerd. 
MetTCS kunnen 10 tolstraten bediend worden waarbij elke tolstraat 3 klantpanelen heeft. De 
inmiddels ruim 100.000 telecards die in omloop zijn blijven bij TC5 bruikbaar.
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

Controle accountant
Voor het boekjaar 2021 is door de accountant een interim controle uitgevoerd. Naar aanleiding 
van deze controle heeft de accountant geen bevindingen. Deze controle is in verband met de 
geldende coronamaatregelen deels op locatie uitgevoerd.

Verder heeft in 2021 een interne audit plaatsgevonden 
om te toetsen of de vastgestelde beleidsstukken ook nageleefd worden en waar de 
aandachtpunten binnen de Kiltunnel liggen.
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TC5 en hiervoor wordt o.a. de Grafische User Interface (GUI) ontwikkeld voor het gebruik door de 
tolbeambten.
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.
De server van de tolcentrale zal worden ondergebracht binnen de ICT-omgeving van de 
kantoorautomatisering.
Inmiddels is de software van de nieuwe tolcentrale gerealiseerd en in een testomgeving 
geplaatst. Wanneer het geheel is opgeleverd en operationeel is kunnen klanten op het 
vernieuwde tolplein zonder tussenkomst van de tolbeambte, in elke tolstraat hun telecard 
opladen en contactloos betalen met een bankkaart.

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 veiliggesteld. 
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 dan de primaire server.
IC-automatisering is tevens betrokken bij de renovatie. Zij dragen zorg/adviseren voor een 
optimale infrastructuur en zullen binnen dit proces straks ook de actieve componenten leveren 
vooreen vernieuwde kantoorautomatisering.
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Werkplek voorzieningen, welzijn
Tijdens bijeenkomsten is samen met de medewerkers gekeken naar de directe invloed die de 
renovatie op het personeel heeft qua werksfeer, werkomgeving en werkomstandigheden. Door 
hier samen over in gesprek te zijn en te zoeken naar een oplossing voor weerstand, bezwaren en 
angsten is er ook gewerkt aan de medewerkerstevredenheid en werkplezier.

Beeldschermvergoeding
Door het toenemende beeldschermwerk voor alle functies binnen de organisatie is besloten om 
één keer in de driejaar een beeldschermbril te vergoeden aan de medewerker die een bril nodig 
heeft waarbij de sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een 
oogcorrectiemiddel bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

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 voor tijdige opsporing van slijtage, 
veroudering of verslechtering. Dat is vastgelegd in de Arbowet.
Ook dit jaar zijn alle arbeidsmiddelen goedgekeurd.

Fiinstof
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 fijnstofdeeltjes 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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Regie op verzuim
De stafmedewerker heeft een opleiding "Casemanagement Regie op Verzuim" gevolgd. Door het 
inzetten van deze opleiding zal inzichtelijk worden wat verzuim kost, zal regie op de 
verzuimprocessen gevoerd worden en zal zij als sparringpartner optreden van de leidinggevende 
om de medewerker zo snel mogelijk en op de juiste manier te laten re-integreren.

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.

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.

Opleidingen
In juli en augustus hebben twee groepen tolbeambten de herhalingscursus BHV gevolgd. Dit 
betekent dat de Kiltunnel beschikt over 11 gecertificeerde BHV'ers. In november stond een BHV 
training gepland voor nieuwe medewerkers, maar in verband met de oplopende 
coronabesmettingen is besloten om deze training te verzetten naar volgend jaar.

COVID-19
Mede uit veiligheid/gezondheid maar ook a.g.v. de door de overheid afgekondigde maatregelen 
ter bestrijding van COVID-19 heeft een aantal geplande opleidingen en trainingen geen doorgang 
kunnen vinden. Deze opleidingen en trainingen zullen opnieuw in 2022 worden gepland. Het niet 
doorgaan van trainingen heeft overigens geen consequenties gehad voor de inzetbaarheid van de 
medewerkers.

PMO
Begin 2021 is, net als in 2015 en 2018, aan de medewerkers de mogelijkheid geboden deel te 
nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het doel is een beeld te krijgen van de 
algemene gezondheidstoestand en werkbeleving van de medewerkers. Een aantal deelnemers 
heeft adviezen gekregen of is verwezen naar de huisarts.
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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 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.

Deformatiemetingen
Jaarlijks worden zettingsmetingen uitgevoerd om het zettingsgedrag van de tunnel te monitoren. 
In 2020 zijn deze metingen uitgebreid met metingen aan horizontale verplaatsingen. De 
zogenaamde "Z" metingen. Het is echter door de enorme hoeveelheid aan meetgegevens lastig 
om deze gegevens juist te interpreteren. Ter ondersteuning is hiervoor in 2021 een zogenaamd 
"3D" model ontwikkeld waarin de meetdata worden verwerkt en het resultaat hiervan in het 
"3D" model wordt gevisualiseerd.

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(veiligheids)installaties, 
energievoorziening, klimaatinstallaties, tolsystemen etc. is geborgd.
Hoewel bij het uitvoeren van onderhoud rekening wordt gehouden met de geplande renovatie, 
kan uit reguliere controles en inspecties blijken dat vernieuwingen of reparaties noodzakelijk zijn. 
Die kunnen dus niet worden uitgesteld.
Het correctief vervangen van defecte onderdelen of het preventief vervangen van onder meer 
kwetsbare onderdelen zal dus blijven bestaan. Zo zijn er in 2021 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.

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 (Centrum Ondergonds Bouwen) zodat ook 
Rijkswaterstaat in dit onderzoek haar vakmanschap kan aanwenden. In het najaar van 2021 is de 
eerste kathodische bescherming aangebracht. De werking hiervan wordt gemonitord. Aan de 
hand van deze resultaten zal in 2022 worden besloten om alle klemstrippen wel of niet te 
voorzien van een kathodische bescherming.
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Verkeersdruk
De verkeersdruk is in 2021 ca. 200.000 motorvoertuigen lager uitgevallen dan begroot. De reden 
hiervan is enerzijds de werkzaamheden door of in opdracht van RWS aan de N3 en anderzijds de 
maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

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 en administratiekosten voor deze dienst.
Naast de belangstelling voor de telecard is ook de belangstelling voor de bedrijvenkaart gegroeid. 
In 2021 zijn er 41 bedrijven bijgekomen die gebruik maken van deze mogelijkheid. Daarnaast zijn 
15 bedrijven met deze dienst gestopt.
In totaal maken nu bijna 200 bedrijven gebruik van een bedrijvenkaart. In totaal zijn hiervoor
6.135 kaarten in gebruik.
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Opvallende incidenten waren een tweetal incidenten met spookrijders. Hierbij werd eenmaal 
teruggereden naar de zuidbuis waarop inzittenden uitstapten om een zoekactie te ondernemen 
in de tunnel. Een ander incident betrof een vrachtwagen die delen schroot verloor in de tunnel 
die ook op het fietspad terechtkwamen. Er deden zich geen verdere ongelukken voor, mede door 
adequaat handelen van de tolbeambten.

Een ander opvallend incident was dat een fietser onwel was geworden nadat deze eerste had 
staan wildplassen op het fietspad in de tunnel. De tolbeambten hadden niets waargenomen en 
een passant had 112 gebeld om het incident te melden. Uit beelden achteraf bleek dat de fietser 
onder invloed de tunnel was ingereden. Toen de ambulance ter plaatse kwam had de fietser een 
extreem lage hartslag. Hij is ter plekke weer bij kennis gekomen en met de ambulance naar het 
ziekenhuis gebracht. Dit incident benadrukt dat het een goede zaak is dat bij de renovatie de 
stilstandsdetectie (SDS) waarover op de hoofdrijbaan wordt beschikt, uitgebreid wordt naar het 
fietspad.

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 
hij toe op de geoefendheid van deze diensten en het personeel van de Kiltunnel. Dit gebeurt 
onder meer door een jaarlijkse oefening.
Evenals in 2020 hebben er door de coronapandemie in 2021 geen oefeningen plaats gevonden 
met de hulpverleningsdiensten. Het Multiveiligheidsoverleg (MVO) Kiltunnel is ook in 2021 
regelmatig bij elkaar gekomen om de renovatie te bespreken. Hierbij is met name gekeken naar 
de aspecten tunnelveiligheid, handelingsperspectief en de passeerbaarheid van het tolplein en de 
tunnel tijdens de renovatie.
Het deelnemen aan de introductie crisismanagement van de veiligheidsregio is ook dit jaar 
uitgesteld.
Jaarlijks stelt de veiligheidsbeambte een jaarverslag op. Het jaarverslag 2021 zal medio 2022 
beschikbaar zijn.

Incidenten
In 2021 zijn er 16 incidenten geregistreerd, welke allen als klein incident kunnen worden 
beschouwd. Opvallend is dat dit jaar zes valpartijen op de roltrap hebben plaatsgevonden, dit is 
een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het betreft nagenoeg altijd oudere 
verkeersdeelnemers op e-bikes. De tunnelbeheerder heeft om deze reden de roltrapsnelheid 
verder verlaagd. Dit heeft eerder ook in positieve zin bijgedragen. Daarnaast zal het 
informatiebord bij de roltrap worden aangepast om duidelijk te maken dat de relatief zware e- 
bikes niet geschikt zijn voor de roltrap.
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Meerdere keren is de veiligheidsbeambte ter plaatse geweest om de situatie op te nemen en te 
verifiëren dat de uitvoering overeenkomt met de afgesproken maatregelen. Daarbij kan alleen 
maar gesteld worden dat tot nu toe alle afspraken nauwgezet door alle partijen zijn nagekomen.

SDS is het primaire detectiemiddel voor incidenten en waarschuwt de tolbeambten dat er zich in 
de tunnel een ongewone situatie voordoet. In het geval van dit incident had dit tot eerder 
opmerken van het incident kunnen leiden. Nu was het lastig om de gevallen fietser waar te 
nemen, enerzijds doordat deze dicht tegen de barrier aanlag en anderzijds door de beeldkwaliteit 
van het huidige CCTV systeem. Met de renovatie wordt ook dit verbeterd, wat uit oogpunt van 
tunnelveiligheid zeker positief is.

Bij wijzigingen in de verkeerssituatie zijn door de veiligheidsbeambte informatieberichten OHD 
verzonden aan de hulpverleningsdiensten, waarbij in het MVO Kiltunnel (Multi Veiligheidsoverleg 
Kiltunnel) afgesproken beheersmaatregelen zijn geactiveerd. Deze werkwijze is goed opgepakt 
door verwerking in de informatiesystemen waardoor hulpverleners steeds op de hoogte waren 
van de situatie op het tolplein en of dit een ander gedrag bij passage van hen vroeg.

De veiligheidsbeambte heeft een dubbele rol in het renovatieproces. Enerzijds is hij de schakel 
tussen de tunnelbeheerorganisatie en de hulpverleningsdiensten. Anderzijds moet de 
veiligheidsbeambte toezien op wat er in de tunnel aan werkzaamheden plaatsvindt en of dit op 
een voor de weggebruikers veilige manier gebeurt. Daarnaast worden er tijdelijke aanpassingen 
gedaan aan de tunneluitrusting en wordt het besturingssysteem vernieuwd. Dit vraagt ook om 
meedenken en beoordelen. Uitgangspunt daarbij is dat alles op een juiste wijze wordt vertaald 
naar aanpassing van het wettelijk vereiste veiligheidsbeheerplan. Dit is enerzijds nodig omdat 
een tunnel niet in gebruik mag zijn in strijd met het veiligheidsbeheerplan, anderzijds is dit ook 
nodig om te zorgen dat alle betrokken actoren bij incidenten en calamiteiten op de juiste wijze 
handelen. Het door de veiligheidsbeambte georganiseerde Multiveiligheidsoverleg -een overleg 
waarin deelnemen: de vertegenwoordigers van de hulpverleningsdiensten, de aannemer, de 
tunnelbeheerder en de veiligheidsbeambte- draagt hiertoe in belangrijke mate bij.

Veiligheid tijdens renovatie
De werkzaamheden op het tolplein hebben in 2021 van de tolbeambten aanpassing gevraagd in 
hun dagelijks handelen. De middentolcabine wordt niet meer gebruikt doordat tolstraten noord 1 
en zuid 1 buiten gebruik zijn. Er wordt nu gewerkt vanuit de overige tolcabines die door de 
tunnelbeheerder wel volwaardig zijn ingericht. Bij calamiteiten kan direct gehandeld worden en 
is ook direct contact met de gemeenschappelijke meldkamer mogelijk. De dynamiek van de 
werkzaamheden vraagt steeds opnieuw aanpassing van de tolbeambten die daar allemaal zonder 
uitzondering goed op inspelen. Het samenspel tussen de tunnelbeheerorganisatie en de 
aannemer maakt dat er geen incidenten zijn en dat de hulpverleningsdiensten te allen tijde vrije 
doorgang hebben gehad op het tolplein.

Rol van de veiligheidsbeambte bil de renovatie
De veiligheidsbeambte is 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).
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Overleg met de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Met de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is veelvuldig overleg. Dit overleg wordt gedaan door 
de veiligheidsbeambte, mede gelet op het feit dat een en ander voortvloeit uit het MVO overleg. 
Het gehele groot onderhoud vindt vergunningsvrij plaats maar dit laat onverlet dat de 
omgevingsdienst een rol heeft in termen van toezicht op naleving van het Bouwbesluit en de Wet 
aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw).
Op grond hiervan is in 2021 een bezoek gebracht aan de tunnel en een inspectie uitgevoerd. 
Door de tunnelbeheerorganisatie is daarbij steeds tijdig en adequaat informatie aangeleverd om 
aanvullende vragen te kunnen beantwoorden. Door deze handelwijze is het bevoegd gezag direct 
betrokken bij de werkwijze en kan zowel de omgevingsdienst op basis van artikel 11 Warvw als 
de veiligheidsbeambte op grond van artikel 9 Rarvw invulling geven aan hun wettelijke taken.
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2.1.1
2.1.1.1

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 2021 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 beschikbaar stellen voor 
gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Voetgangers, (brom)fietsers en brommobielen maken 
gratis gebruik van de langzaam verkeer strook. Het berekenen van tolgelden dient te geschieden 
tegen zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt zoals 
is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling voor het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 
Daarbij zet het wegschap zich in voor het in stand houden van een veilige tunnel met 
aansluitende wegen. Het streven is de toltarieven constant en zo laag mogelijk te houden.

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 en 2021 was hiervan minder sprake dan in 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 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 20 maal in één of twee richtingen voor 
korte of langere tijd gratis geweest.

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.

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 5' 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 2021 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.
Als gevolg van de renovatiewerkzaamheden kon het verkeer in enkele gevallen gratis gebruik 
maken van de tunnel (zie ook "beschikbaarheid tolplein").

Beschikbaarheid tolplein
Evident is dat al het wegverkeer wat gebruik maakt van de tunnel ook gebruik moet maken van 
het tolplein. Het is daarom van belang dat het tolplein, eventueel onbetaald, beschikbaar blijft 
voor het wegverkeer.
In 2021 zijn in het kader van de renovatie vele werken verzet op of nabij het tolplein. Hiervoor 
werden in het ene geval tolstraten afgesloten en in het andere geval werd het verkeer op het 
tolplein omgeleid via de tegenovergestelde rijrichting (tegenverkeer). Omdat het niet mogelijk is 
om tolgelden te verrekenen in tegenverkeersituatie kon in voorkomende gevallen het 
wegverkeer gratis gebruik maken van de tunnel.
In alle gevallen bleef het tolplein beschikbaar voor het wegverkeer.
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Fietspad Hoeksche Waard
In het kader van bereikbaarheid tijdens de renovatie van de Hoeksche Waard en het promoten 
van het fietsverkeer heeft het bestuur in 2021 toegezegd een nieuw te realiseren fietspad in de 
Hoeksche Waard (vanaf de rotonde tot aan de Havelaar) voor haar rekening te nemen. In 2021 is 
veel afstemming geweest met de provincie en gemeente om te komen tot een gezamenlijk 
gedragen ontwerp. In december 2021 is een aanvang gemaakt met het definitieve ontwerp.

Herinrichting rotonde
In het kader van bereikbaarheid tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel is het noodzaak 
dat de rotonde tussen de Nieuw Bonaventuurseweg en de Maasdamseweg wordt 
gereconstrueerd. Het bestuur heeft toegezegd een deel van de kosten (a € 570.000,-) te zullen 
dragen.

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.

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 teruggebracht naar € 50.000,-.

Renovatie
Inmiddels zijn de renovatiewerkzaamheden in volle gang. De bouwwerkzaamheden aan het 
nieuwe tolplein, kantoor c.a. verlopen voorspoedig. In het tweede kwartaal van 2022 zal de 
herinrichting van het tolplein zijn voltooiing bereiken.
De civieltechnische werkzaamheden aan de tunnel en het wegvak buiten de tunnel zullen in 2022 
aanvangen. Hiervoor zijn de uitvoeringsontwerpen voor een groot deel gereed en voor een klein 
deel nog onderhanden. De uitvoeringsontwerpen van tunneltechnische en verkeerstechnische 
installaties lopen achter op planning. De verwachting is echter dat dit geen (grote)gevolgen heeft 
voor de datum van oplevering.

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. Ondanks de onder 
handen zijnde renovatiewerkzaamheden is aan deze installaties onderhoud uitgevoerd. Voorts is 
onderhoud gepleegd aan de civiele constructies. Eveneens bestaat er een strak 
onderhoudsregime voor de tolsystemen en de ICT-omgeving. Immers uitval aan deze systemen 
betekent dat er geen tolgelden kunnen worden verrekend.
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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. In het najaar van 2021 zijn op 
één positie de klemstrippen voorzien van een kathodische bescherming. De resultaten van deze 
installatie zullen worden gebuikt in de vervolgonderzoeken.

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.

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.

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 was de renovatie in volle gang en is een groot deel van de 
bouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Tolplein en ICT-omgeving
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.
Om alle data veilig te stellen wordt er gebruikt gemaakt van twee online back-up servers die zijn 
geïnstalleerd op fysiek een andere ruimte dan de primaire server. Voorts wordt er gebruikt 
gemaakt van een back-up server op afstand die driemaal daags een back-up maakt. Onder meer 
voor deze server is er in 2021 een nieuwe glasvezel aansluiting gerealiseerd waardoor de 
functionaliteit beter geborgd is dan tot nog toe het geval was.

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.
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Totaal aan baten en lasten 

Begroting

2.1.4
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Daarnaast was 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. 
Voorts is het tijdens de renovatiewerkzaamheden noodzakelijk dat de tolstraten noord 1 en zuid 
1 permanent voor het verkeer zijn afgesloten. Om toch alle klanten te kunnen bedienen en de 
doorstroming van het verkeer op een goed niveau te houden zijn ook de tolstraten noord 3 en 
zuid 3 van 07.00 uur tot 19.00 uur bemenst. In de periode van 19.00 uur tot 07.00 zijn alleen de 
tolstraten noord 2 en zuid 2 bemenst.

Overhead

Bestuurskosten

Baten

Lasten

Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten

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
€ 2,291 mln. Aan overhead is € 858.000,- besteed 
en € 20.000,- aan bestuurskosten.
Bij de exploitatie van de tunnel worden ook
leningen aangetrokken waardoor er
kapitaallasten ontstaan.
Het totaal aan kapitaallasten (rentekosten en
afschrijvingen) in 2021 is € 891.000,-.
De renovatiekosten en kosten van
ingenieursdiensten die toegeschreven kunnen
worden aan de renovatie zijn geactiveerd.
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 € 8,482 mln.

COVID-19
Gedurende 2021 zijn er aanscherpingen en versoepelingen van de maatregelen geweest en 
gecommuniceerd met het personeel. Hierbij zijn de richtlijnen van de overheid gevolgd en zijn 
een aantal nieuwe werkprocessen, gedragsregels en hulpmiddelen als standaard geïntroduceerd. 
Zoals:

Op meerdere plaatsen zijn automatische dispensers met desinfectiemateriaal aanwezig. 
Verschillende andere desinfectiemiddelen op basis van alcohol staan ter beschikking gesteld 
aan het personeel en bezoekers.
Een protocol handen wassen is opgesteld en uitgereikt.
mondkapjes, handschoenen, tissues en desinfecterende tissues zijn ter beschikking gesteld 
aan personeel en bezoekers.
in de tolcabines zijn spatschermen geplaatst,
Standaard wordt 1,5 meter afstand houden gehanteerd. Als dit niet mogelijk is geldt een 
mondkapjesplicht.
In de afrekenkamer mag slechts één tolbeambte aanwezig zijn om af te rekenen. 
Zelftesten staan ter beschikking voor personeel en bezoekers.

€ 7.788 € 8.482

€ -2.236 € -2.288
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Door de ontwikkelingen ten aanzien van de renovatie is er geen dotatie aan de voorziening 
gedaan ten laste van 2021. Eveneens is hierdoor het patroon van uitgaven anders geworden dan 
geraamd in het onderhoudsplan. Gedurende de renovatie is het onderhoudsplan daardoor niet 
meer actueel danwel geactualiseerd. De voorziening is derhalve vrij gevallen voor het 
restantbedrag ultimo 2021 ter hoogte van € 210.000.

Algemene uitkeringen
Het wegschap ontvangt geen algemene uitkering van overheden anders dan de bij 
bestuursvergadering vastgestelde exploitatiebijdrage. Deze bijdrage is voor 2021 en de hierop 
volgende jaren vastgesteld op € 50.000.-.

Dividend
Door het wegschap wordt geen dividend uitgekeerd of ontvangen.

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.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het wegschap heeft in 2021 in totaal voor € 10.000,- ontvangen voor verhuur van een perceel 
grond, reclameposities en opstalrechten.

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

Voorziening voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, 
doch redelijkerwijs te schatten is
In totaal is er voor € 110.000,- uit de voorziening aangewend voor diverse onderhoudswerken die 
niet tot het vaste onderhoud behoren.

COVID-19
In 2021 is voor € 5.000,- materialen als PBM's ingekocht en voor € 57.000,- aan extra menskracht 
ingehuurd. De extra inhuur was noodzakelijk voor veranderende bezetting op het tolplein en bij 
(preventief) ziekteverlof bij mogelijke Coronabesmetting. Voorts is in het kader van omzetverlies 
een NOW bijdrage ontvangen van € 63.000,-.
Verder is als compensatie van "inkomensschade 2020", a.g.v. de COVID-19 maatregelen, in 
december 2021 een bedrag van € 790.000,- ontvangen van het ministerie van BZK.

2.1.5
2.1.5.1
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Financiële kengetallen

0,60%

4.829 2.790 6.145Totaal voor Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

8.107 7.788 8.482Totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves

Structurele Exoloitatieruimte

8.107 7.788 8.482Totaal baten exclusief mutaties reserves
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3.773
___0
3.773

2.878
___ 0
2.878

2.236
___0
2.236

2.288 
___0,
2.288

8.482
827

7.655

5.316
___0
5.316

4.700
___0
4.700

7.788
__ 20
7.768

Totaal baten exclusief mutaties reserves
Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves

4.654
143

__ 32 
4.829

11.361
46.182

33.928
500
193 

34.621

11.130
43.748

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Totaal eigen vermogen 
Totaal van de passiva

Totaal lasten exclusief mutaties reserves
Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves

Totaal stortingen in reserves
Totaal incidentele stortingen in reserves

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

7.571
__ 39
7.532

31.028 
15

1.187
32.230

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

17.576
20

1.331
18.927

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

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

5.815
24.105

5.971
139 

___34 
6.145

409%
409% 

24,60%
10.67%

308%
308%

25,44%

174%
174% 

24.12%
10,86%

Begroting
2021

Rekening
2021

Totaal onttrekkingen uit reserves
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves 
Totaal structurele ontrekkinqen uit reserves

1.500
308
982

2.790

Rekening
2020

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

Kengetallen, weerstandsvermogen en risicobeheersing
Kengetallen
De navolgende kengetallen worden onderkend:
>
>
>
>
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing2.2.1.2
Weerstandsvermogen

€ 5.815

Benodigde weerstandscapaciteit exploitatie

Ratio weerstandsvermogen € 7,24

(Bedragen x€ 1.000,-)
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€

€

1.854

3.960

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.

Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen. Ultimo 2021 bedraagt deze schuldquote 303%. 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.

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 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.

Exploitatieresultaat 2021

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

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 2021 een omvang van
€ 5,8 mln. Vermeerderd met het
exploitatieresultaat 2021 is de beschikbare
weerstandscapaciteit € 11,1 mln.
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.

€ 1.537

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserve

Bestemmingsreserve renovatie

Totaal reserve

€ 5.316

€ 11.130
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Functieverlies van technische installaties
Onjuist of onvolledig onderhoud kan leiden tot uitval van installaties, waardoor eerder dan 
gepland tot aankoop van nieuwe installaties moet worden overgegaan. Risico's als deze zijn bij 
het opstellen van het onderhoudsplan zodanig in beschouwing genomen dat de omvang van dit 
risico nagenoeg nihil is.

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. 
Het gehele jaar heeft de Kiltunnel te maken met tegenvallende tolopbrengsten die direct het 
gevolg zijn van de COVID-19 maatregelen. Hierdoor bleef het verkeersaanbod 5,3% achter op de 
vastgestelde begroting. Waarbij opgemerkt wordt dat in de vastgestelde begroting al rekening 
werd gehouden met tegenvallende verkeersdruk (-220.000 motorvoertuigen) als gevolg van de 
renovatiewerkzaamheden. Dit betekent dat in werkelijkheid de verkeersdruk 10.5% is 
afgenomen.

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.

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.

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.
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In de hierna volgende tabel is het totaal aan risico's opgenomen met de daarbij benodigde 
weerstandscapaciteit van € 1,5 mln.

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.

Hogere renovatiekosten dan geraamd
Inmiddels is het renovatiewerk in uitvoering. 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.

In 2021 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.

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.

Vermindering van de bijdrage van de participanten
In het financieringsplan van de renovatie is vanaf 2021 en volgende jaren rekening gehouden met 
een exploitatiebijdrage van € 50.000,-.
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Risico's en weerstandsvermogen exploitatie

Risico Kans Nadere omschrijving BeheersmaatregelImpact

Tolopbrengsten Groot 100% Groot 95% € 750 000 € 715 000

Levensduur civiel Laag 5% Middel 50% 50 000€

GrootVoegen 5% 95% € 1 000 000 € 47 500

Zink- en sluitvoegen Laag 5% Groot 95% Deformatie klemstnppen € 10 000.000 € 475000

Functieverlies T l. 5% Groot 95% € 100.000 € 4.750

GrootAutomatisenng Laag 5% 95% € 100.000 € 4.750

Onderhoudskosten Laag 5' Klein 5% € 4.970 nihil

Hogere reno kosten Gem 50% Klein 5% € 9 600 000 € 240 000

Rentelasten Nihil 0% Nihil 0% € nihil

Benodigde weerstandscapaciteit € 1.537.000

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

10% van de raming v.d. 
tolopbrengsten

1% extra kostenstijging 
boven de raming

Adequaat onderhoud en 
vervangingsonderhoud
Wordt m 2022 geheel 
vernieuwd

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

Benodigde
capaciteit

Kan leiden tot sluiten van 
de tunnel, vermindering 
tolopbrengsten

Meer- en minderwerken. 
marktontwikkelingen 20% 
van de max. verwachte 
bouwsom é € 48mln

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).

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.

2014 vernieuwd Uitvoeren 
adequaat onderhoud Wordt 
in 2022 geheel vernieuwd.

Deformatie
betonconstructies

Rekening gehouden met 
financienngsplan Is 
aandachtspunt bij 
risicoanalyse 
renovatieproces

Uitval kan leiden tot verlies 
van data en functionaliteit

Gezamenlijk met RW S en 
COB onderzoeken en 
monitoren en eventueel 
maatregelen bedenken

Niet beïnvloedbaar E.v.t 
aanpassing tarieven

Maximaal
risico

Deformatie leidt tot lekkage Onderzoek naar toestand is 
uitgevoerd Geen 
maatregelen noodzakelijk

Benodigde middelen voor 
de komende jaren zijn 
reeds vastgelegd

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

€ 2 000 000
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2.2.3 Financiering
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-2.229

-3.438 

•3.313

-1.295

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.

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. 
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.

Door de ontwikkelingen ten aanzien van de renovatie is al een aantal jaar besloten niet meer te 
doteren aan de voorziening. Eveneens is hierdoor het patroon van uitgaven anders geworden 
dan geraamd in het onderhoudsplan. Gedurende de renovatie is het onderhoudsplan daardoor 
niet meer actueel danwel geactualiseerd. De voorziening is derhalve vrij gevallen voor het 
restantbedrag ultimo 2021 ter hoogte van € 210.000.

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 op 
de exploitatie drukken. Planning van groot en klein onderhoud gebeurt altijd met aandacht voor 
nut en noodzaak. Daarnaast wordt gestuurd op tijd, kwaliteit en geld.

Ruimte onder/boven 
Kasgeldlimiet

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.

Ruimte onder KGL

Ruimte onder KGL

Ruimte onder KGL

Ruimte onder KGL

Kasgeldlimiet

Vlottend saldo 2021

Begrotingstotaal

Percentage

Kasgeldlimiet

7.788 1* kwartaal

8,20%, 2' kwartaal

639 3e kwartaal

4* kwartaal
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Renterisiconorm

Omschrijving Resultaat Begroot

Stand van de vaste schuld € 31.028 € 33.928

€ 4.648

Renterisico € 4.799 € 4.648

Risiconorm 20%

Ruimte onder renterisiconorm € €

Overschrijding renterisiconorm € -1.406 € -2.138

(Bedragen x€ 1.000,-)

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%1

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

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

4 2.500.000 31-3-2022 5 jaar lineair 2027 0,708%

8 jr lin o.b.v. 20-jaar gelijke aflossing 2030 1,054%5 8.000.000 31-3-2022
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Leningportefeuille
Ter financiering van de renovatie zijn in 2019 vijf leningen met een totale omvang van € 28,5 mln. 
afgesloten. In 2021 zijn drie leningen gestort met een gezamenlijke omvang van € 18 mln.

Deze vijf leningen kennen een lineaire aflossing. Het aflossingsritme van de leningen 1, 2 en 5 
(tabel hieronder) 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.
De totale omvang van de leningportefuille bedraagd ultimo 2021 € 31 mln.

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

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.

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.

Bank Ned. 
Gemeenten

2 Waterschaps-

bank 
Bank Ned 

Gemeenten 
Bank Ned. 

Gemeenten

bank
3 Waterschaps-

€ 6.206 € 6.786

€ 4.799
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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".
Voor het ontvangen, verwerken, controleren, afstorten enzovoorts van tolgelden wordt gebruik 
gemaakt van de tolcentrale. Dit is een ICT-omgeving met hardware en randapparatuur. Hierover 
heeft in 2020 een audit plaats gevonden.

Naar aanleiding van de voortgang van de renovatie en de daarbij behorende betalingsverplichting 
is met de Waterschapsbank één kasgeldlening, groot € 8 mln. overeengekomen. Deze lening is 
gestort op 4 november en op 20 december volledig afgelost.

>
>
>
>
>
>

Af rekenen 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.

Bedrijfsvoering
Alle dagelijkse bedrijfsvoeringstaken vinden plaats binnen de eigen organisatie. De omvang van 
de organisatie bestond per 1-1-2021 uit 19,118 fte waarvan 5,889 fte voor de bezetting op 
kantoor.
In 2021 is 5,302 fte ingehuurd voor de bezetting op het tolplein. Deze inhuur was noodzakelijk 
voor een volledige bezetting.
In 2021 zijn 2 medewerkers in vaste dienst aangenomen. Beiden tolbeambte, ter vervanging van 
medewerkers die met pensioen zijn gegaan in 2021. Vanaf 01-11-2021 bestaat de organisatie uit
18,848 fte waarvan 5,889 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.

Een aantal belangrijke bedrijfsprocessen kan als volgt worden benoemd: 
Debiteuren- en crediteurenadministratie.
Afrekenen en verwerking van tolgelden. 
Personeelszaken en salarisadministratie. 
Inkoop, onderhoud en contracten.
Frauderisicobeheersing.
Treasury.



KILTUNNEL

Jaarstukken 2021
Pagina 35 van 60

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 vierogen principe ingevoerd.

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.

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 ondersteunen en adviseren zij 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. In 2021 
zijn voor de tunneltechnische installaties de detailengineering nagenoeg geheel afgerond en is de 
bouw en herinrichting van het tolplein in vergevorderde fase. In het najaar werd aangevangen 
met de afbouwwerkzaamheden van het kantoor en de bovenbouw van het tolplein.
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Proces Risico

Tolgelden

Mandaat voor opdrachten alsook voor behandeling facturen zijn

Memorialen

Declaraties

Personeelskosten Deadman on the payroll

Onverantwoorde betalingenKasverkeer

T olcentrale/windows

Jaarstukken 2021
Pagina 36 van 60

Niet respecteren van interne 
controlemaatregelen

Dataverlies, cybercrime, 
manipulatie etc.

Onvolledige verantwoording
opbrengsten

IT-audit uitgevoerd. A.d.h.v. resultaten aanbevelingen opgevolgd. 
Aangesloten bij ISAC-tunnels. 5x8 online servermonitoring. 
Intem zijn beveiligingsprocedures vastgesteld

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

(Onderhouds)kosten, 
investeringen, betalingen

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.

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

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 IPO, 
verwerkt. Daarnaast zijn bevoegdheden in het betaalsysteem en in de tolcentrale vastgelegd.

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 

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.

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

Frauderisicoanalvse 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.

Overzicht beheersmaatregelen i.r.t. risico's 
Beheersmaatregel
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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.

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.

Onkos tenvergoedingen
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.
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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.

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.

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

Benodigde weerstandscapaciteit
De financiële middelen voor de renovatie is voldoende om de benoemde risico's af te dekken.

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 of te 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.

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.
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Risico » en

Risico Proces Ris ico-omschri (ving Definitie Kans

€ 5 000 000 € 250.000

500.000 25 000€ €

€ 250.000 € 12.500

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

€ 1.000.000 € 50.000

€ 2 500.000 € 125.000Nacalculatie

directievoerders

Facturatie € 500.000 €

500 000 €Verzeker-

€ 680 000 € 34.000

gekomen

vanIBD.

Benodigde weerstandscapacitelt € 571.500
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Inkopen/
Aanbe
stedingen

Het risico dal niet-gemaakte kosten 
worden gedeclareerd en/ol het risico dat 
privé-uitgaven worden gedeclareerd

Spook-
facturen

Hogere
facturen dan

Lonen en 
salarissen

toetst.
gematched aan

Het risico dat privé-uitgaven ten laste van 
de organisatie worden gebracht doordat 
de aannemer of een andere projectpartij 
een onterechte factuur opstelt en indwnt

Meer-en

Onterechte
betalingen

Het risico dat de nacalculatie van Onterechte
uflgevoerde opdrachten'werken met of niet betalingen 
onafhankelijk plaatsvindt

Ontvangst en 
controle

Verzeker-ingen Het risico dat schade die niet is ontstaan 
of meer schade dan eigenlijk is
opgetreden in rekening wordt 
gebracht/gefactureerd

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

Het risico dat meer- en mlndenverk niet op Prijsvorming 
jiaste gronden en of ten onrechte worden aannemer 
verstrekt en betaald

Klein Vanuit project zuilen diverse maatregelen worden 
5% genomen en in het projectplan uitvoering worden 

vastgelegd
Vierogenprindpe door afdeling calculatie IBD
Controle prijsvorming door toezichthouders en of

Facturatie ttij
onvoldoende
prestatie

Onvoldoende
prestatie

Onjuiste 
vergoeidng bij
nacal-culatie

Het risico dat bij het totstandkomen van de Prijsvorming 
aannemeraanbiedingsprijs voor het werk (na de 

Bouwteamfase) hogere bedragen worden 
opgenomen dan via de eenheidsprigen 
contractueel vastgelegd en geaccepteerd 
door opdrachtgever.

Onterechte
betalingen

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

worden gehouden Besluitvorming met financiële 
consequenties blijft voorbehouden aan de 
stuurgroep/directie Kiltunnel
Er wordt toezicht gehouden op de uitvoering

Klein Vanuit project zullen diverse maatregelen worden 
5% genomen en in projectplan uitvoering geborgd 

Vierogenprindpe door afdeling calculatie IBD 
Controle prijsvorming door toezichthouders en of 
directievoerders

Prijsvorming
aannemer

Klein Er wordt in het contract een specifieke betalingsregeling 
5% 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 goedkeunng van facturen kent een zogenaamde 
zesogentoets (projectmanager, regievoerder, directeur 
Kiltunnel).

Nihi Tijdens de uitvoering insturen verrekenstaten die 
gerelateerd zijn aan de gecontracteerde werkzaamheden. 
Toezichthouder en directievoerder controleren en fiatteren 
voorakkoord
Projectmanager en of contrac
Door opdrachtgever wordt de 
een termijn en betaalbaar ges

Klein Vanuit project zijn al diverse maatregelen genomen en 
5% contractueel verankerd in de bouwteamovereenkomst 

Een groot deel van de deelprigen zijn bij inschrijving 
vastgelegd Dit is de basis voor verdere calculatie
Deelprijzen die niet bij inschrijving zijn vastgelegd worden 
volgens vierogenprinape getoetst door afdeling calculatie

Prijsvorming
aannemer

Onterechte
betalingen

Onterechte
betalingen

Nihil 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 mogebjk op de hoogte komt stellen van de 
geleden schade
Op basis van de dagrapporten van Dkectievoerder zal 
overeenstemming worden bereikt over in te dienen 
schade
Opdracht voor herstel wordt eerst verstrekt, vervolgens 
uitvoenng en declaratie Hierna volgt betaling

Onkostenver
goedingen

Maximaal

Klein Vanuit project zijn al dnrerse maatregelen genomen en 
5% contractueel verankerd in de bouwteamovereenkomst 

Een groot deel van de deelprigen zijn bij inschrijving 
vastgelegd
Deelprijzen die niet bij inschrijving zijn vastgelegd worden 
volgens vierogenprinape getoetst door afdeling calculatie 
vanIBD

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

Prijsvorming
aannemer

Project-
bewaking 
(realisatie)

Te hoge 
vergoeding

Klein Declaratie vindt plaats op bas6 van factuur of 
5% leveringsbon.

Op de factuur bon komt een akkoord en fiat van 
projectmanager
De regievoerder van IBD en opdrachtgever Kiltunnel 
geven fiat voor betaling.
Zonder fiat van projectmanager wordt declaratie met door 
het IBD noch Kiitunel geaccepteerd
Functiescheiding projectmanager beslsl en regievoerder 
met OG Kiltunnel toetst en betaalt

Het risico dat er wordt toegestaan dal de 
prestatie niet wordt geleverd maar wel 
onderdeel is van het contract en wet 
tevens onderdeel was van de 
oorspronkelijke aanbesteding.
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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.

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

Grondbeleid
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.
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3 Jaarrekening

3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
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1.
2.
3.
4.

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.

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.

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.

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.

Balans
Vaste activa 
Vlottende activa 
Vaste passiva 
Vlottende passiva
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Afschrijvingstermijnen in jaren

2060

60

40

40

40
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Ad 4. Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Met uitzondering van de tijdelijke kantooruitbreiding worden de hiernavolgende 
afschrijvingstermijnen gehanteerd.

40

25

25

20

10

10

5

5

20

15

10

10

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

Ad 3. Vaste passiva
> Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vaste schulden hebben een 
rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Ad 2. Vlottende activa
> Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, op individuele basis wordt 
beoordeeld of een voorziening voor oninbaarheid moet worden gevormd.

Renovatie 2002

Renovatie installaties (2020)

Technisch meubilair 

Kantoormeubilair

Bijdrage project N3/A16

Machines, apparaten en installaties

Asfalt

Bedrijfswagens

Overig MVA

Kunstwerken

Tunnel en dam wanden 

Bedrijfsgebouwen 

Wegen 

Overige initiële investeringen

Renovatie civiel (2022) 

Brandblusinstallatie 

Roltrappen

Hoof dverdeeli nrichting
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Overzicht van baten en lasten3.2

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

Omschrijving Verschil

627 677 664 13

339 295 401 -106

Bedrijfsvoering 171 -37134 134

55 58 60 -2

20 30 20 10

Vast onderhoud 238 154 -18 172

2.360 889 891 -3

3.773 2.236 2.189 48

Programma baten

6.970 7.608 7.383 -225

102 50 150 100

400 50 50 0

0 0 5 5

894 81499 80

6947.571 7.788 8.482

Gerealiseerd resultaat 2.878 4.700 5.316 615

(Bedragen > € 1 000..)
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831
20

958
20

-127
0

888
31

Kapitaallasten

Totaal programmalasten

Overige opbrengsten

Totaal programmabaten

Programma lasten

Salariskosten eigen personeel

Personeel derden

Tolgeldverwerking

Controle en advies

Tolopbrengsten

Overige tolvergoedingen

Bijdrage garanten

Rentebaten

Programma lasten
Programma baten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Overhead
Bestuurskosten
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserve

48
694
742

3.773
7.571
3.797

Begroting
2021

Rekening
2020

Rekening
2021

2.236
7,788
5.551

2.189
8.482
6.293
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten3.2.1

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

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

Begroot € 4,299 € 1.007 € 619 € 7.608 € 5.982 € 1.626 € 7.608

Gerealiseerd € 3.969 € 1.619 € 1.070 € € 5.587 € 1.796 € 7.383

Verschil € -331 •64 € 64 € -225 € 170 € -225

(Bedragen x< 1.000.-)
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Toelichting op het begrote en werkelijke verkeersaanbod.
Bij het opstellen van de begroting is er rekening mee gehouden dat in 2021 de bouwactiviteiten 
volgend uit de renovatieverplichtingen zover zouden zijn gevorderd dat deze activiteiten impact 
op het verkeersaanbod hebben. Het tekort van € 225.000,- kan daarom volledig worden 
toegeschreven aan Coronamaatregelen.

Gerealiseerde kosten overhead
De in de nieuwe cao overeengekomen bonusuitkering alsook extra salarisbetaling over de maand 
december is debet aan deze overschrijding.

Lasten
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 een aanrijding op het tolplein. Daarnaast wordt deze post ook 
beïnvloed door bonusuitkeringen volgens de nieuw overeengekomen cao.

Bed rijf svoerine
Hogere energiekosten alsmede de aankoop van telecards liggen ten grondslag aan deze 
overschrijding.

Vast onderhoud
De onderschrijving van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van de 
onderhoudsvoorziening. Wanneer deze post genormaliseerd wordt is er een kleine overschrijding 
die voortkomt uit servicecontracten die in 2021 nog noodzakelijk waren, het leveren en 
aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen nabij de vluchtdeuren.

Baten
Tolopbrengsten
In het verantwoordingsjaar zijn er 3.972.997 motorvoertuigen geteld. Dit is 5,3% minder dan 
begroot waardoor de tolopbrengsten € 225.000,- lager uitvallen dan begroot.

€ 1.683

-395 €

726 € 7.383

106 €
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Het exploitatieresultaat van € 5,313 mln. is uiteindelijk € 972.000,- hoger dan in de 
bestuursvergadering is aangekondigd. Het gunstige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de bijdrage van BZK van € 790.000,- als inkomenscompensatie over het jaar 2020.

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

Overige tolvergoedingen
Voor onderhoudswerkzaamheden in en aan de Heinenoordtunnel heeft Rijkswaterstaat meer 
dan verwacht een beroep gedaan op het openstellen van de Kiltunnel, waardoor het resultaat op 
deze post hoger is dan begroot.

Rentebaten
Deze opbrengst wordt volledig toegeschreven aan negatieve rente volgend uit het aantrekken 
van een kasgeldlening van € 8 mln. voor de periode 4 november 2021 tot 20 december 2021.

Overige opbrengsten
Inkomenscompensatie vanuit het ministerie van BZK ligt ten grondslag aan de overschrijding van 
deze post. Deze compensatie ziet toe op gedorven inkomsten 2020 als gevolg van COVID-19. Eind 
2021 is deze compensatie bekend geworden waardoor deze pas in 2021 verwerkt kon worden, 
doordat de jaarrekening 2020 reeds was vastgesteld.

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 (2020) in de nieuw gevormde bestemmingsreserve 
renovatie.

Overzicht van incidentele baten en lasten
In 2021 is in totaal voor € 10.000,- ontvangen voor verhuur van een perceel grond, 
reclameposities en opstalrechten.

Rechtmatigheidsanalyse
Er heeft aan lasten exclusief overhead een onderschrijding van € 48.000,- plaats gevonden. In de 
bestuursvergadering van december 2021 is een verwachte overschrijding aangekondigd van 
€ 92.000,-, als gevolg van de cao wijziging.
Aan overheadkosten werd in dezelfde bestuursvergadering een verwachte overschrijding van 
€ 106.000,- gemeld. In werkelijkheid is deze overschrijding € 127.000,- geworden. Dit is € 21.000,- 
boven de verwachting. Dit is te wijten aan de cao verhoging (welke geraamd en gemeld was in de 
programmalasten), groot € 25.000,-, welke op de overhead betrekking heeft.
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Wet normering topinkomens3.7

2021 Bestuur Beloning

en Dagelijks Bestuur tot 18-06-2021

v.a. 10-9-2021

2020 Bestuur Beloning betaalbaar op

2021 2020

Functiegegevens Directeur Directeur Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging

€ 122.081 € 120.113 € 108.090 € 87.475

21.482 € 19.354 €

€ 209.000 € 201.000€ 209.000 € 201.000

n.v.t.
€ 127.444 € 101.218

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Voorj

UdAl 
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deeltijdfactor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking?

Deeltijdfactor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking?

Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 
Lid Algemeen Bestuur

vanaf 
1-1-2013

1.0 
ja

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

W.G.deel SV- 
premies

Belastbare
kosten-

Voorzltter Algemeen en Dagelijks Bestuur 
Lid Algemeen Bestuur 
Plv. ld Algemeen Bestuur

vanaf 
1-1-2013

1.0 
ja

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Tonic &Heiaiainfl

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

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Ud Algemeen en Dagelijks Bestuur
Lid Algemeen Bestuur

Provincie Zuid-Holland 
F Vermeulen 
Mw. J.N. Baljeu 
E.F.A. Zevenbergen

Ud Algemeen Bestuur 
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
tevens plaatsvervangend voorzitter

Lid Algemeen Bestuur 
Ud Algemeen en Dagelijks Bestuur
tevens plaatsvervangend voorzitter

€ 19.354 € 13.743
€ 127.444 € 101.218

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 2021 
€ 209.000,- (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 
2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

W.G.dMl SV- 
premies

Provincie Zuid-Holland 
F Vermeulen 
Mw. J.N. Baljeu 
E.F.A. Zevenbergen

Gemeente Dordrecht 
H van der Unden 
M D Burggraaf

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 
V- Onverschuldigd betaald bedrag
Tonic toiMalna

Gemeente Dordrecht 
H van der Unden 
M D Burggraaf

€ 21.482 € 19.615
€ 143.562 € 139.729

2020 
Adjunct- 
directeur 

vanaf
1-1-2020 

1.0 
ja

Gemeente Hoeksche Waard 
H van Waveren
PJ. van Leenen

Voorzieningen
betaalbaar op

2021 
Adjunct- 
directeur 

vanaf
1-1-2020 

1.0 
ja

rtVjt^n^X
€ 143.562 € 139.729



KILTUNNEL

Balans per 31 december3.8

Omschrijving Credit Credit

1.854
1.082

876 837

43748 43.748 25.436 25 43r

(Badman .< 1.000. )
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2.403
168

494
1.331

319
319

311
1.187

0
17.576

375
17.951

0
31.028 

388
31.416

0
0

0
0

0
0

434
218

Vorderingen op openbare lichamen 
Overige vorderingen

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

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan é6n jaar
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

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

35.503
35.503

3.4Q1

5.971

29 
0
0
5

34

4.002
4.654

20
20

2020 
Debet

128
11 

U9-

30 
0
0
2

32

15
15

132
11 

üï

2021 
Debet

Bijdrage aan activa in eigendom van derden 
Immateriële vaste activa

Onderhandse leningen van:
■ binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financièle instellingen 
Waarborgsommen
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Investeringen met economisch nut 
Materiële vaste activa

Vooruit ontvangen bedragen Europa
Vooruit ontvangen bedragen Rijk
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren 
komen
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgende 
begrotingsjaar tot betaling komen
Totaal overlopende passiva

Algemene reserve 
Best em m i ng sreserve 
Gerealiseerd resultaat 
Eigen vermogen

18.207
18.207

2.100
2.100

2.400
2 400

Banksaldi 
Kassaidi 
Liquide middelen

1.854
3.960
5.316

11.130
2.878
5.815
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Toelichting op de balans3.8.1

Materieel vaste activa (MVA)

s
Is

I

2.4000 o 77 20Boekwaarde ultimo 2020

11.488
-3000 0 ■38 -222 -10

38 10 2.1000 0ultimo 2021

(Badmoen «€ 1.000.-)

SKB

1.000 1.000 1.000 1.000Drempelbedrag

Q1 Q2 Q3 Q4

Berekening drempelbedrag

1.000 1.000 1.000 1.000

Q2 Q3 Q4

20.298 22.237 22.666 30.184
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1 396 

-478
3 582

6 170

-93

17.659
363

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

o
o

50
-30

7.788
7.788

7.788
7.788

91
244

0
o

246
754

92
246

7.788
7.788

3 000
-600

328
672

92
328

<
3
t 
5

90

226

244

756
226
774

o
o

12.962
12.962

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

Q1

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 

(Bedragen x< 1.000,-)

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. Hoewel vanaf 1 juli 2021 het drempelbedrag verhoogd is naar 
€ 1 mln. wordt bij de Kiltunnel nog steeds afgeroomd v.a. € 250.000,-
Het afromen van gelden boven het drempelbedrag is een automatisch proces.

In de post investeringen renovatie (totaal € 23,169 mln.) is € 17,9 mln. verantwoord als 
aannemingsvergoeding en € 2 mln. voor hard- en softwareontwikkeling aan de ICT-omgeving. 
Aan ingenieursdiensten, onderzoeken, vergunningen, leges, communicatie en overige kosten is 
€ 3,3 mln. besteed.

0 35.503

0 16.207

116 34 906

■36 -34 906

19.921

■8.239
1 929

7.788
7.788

0 4.500

Inversteringen renovatie 2021

Afschrijvingen 2021

Aanschafwaarde

Totaal afschrijvingen lol en met 2020

investeringen renovatie t/m 2020

hh

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

0 24.877

0 13.610

0 10-578

Immaterieel 
vaste activa

(IMVA)

0 69 350

0 -56.653
5.510
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Ultimo 2021 omvang bestemmingsreserve renovatieUltimo 2021 omvang algemene reserve

€ 1.0821.854

2.878

3.960€ 1.854 €

Voorziening voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is.

Omvang leningportefeuille Nog te verstrekken leningen 2021

Verstrekkers Verstrekkers OmvangMutaties Bedragen

Binnenlandse banken Binnenlandse banken18.000.000

TotaalOmvang per 31 december 2021 Totaal
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€ 
€ 31 028 034

€ 
€ 10 500 000

Pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen

Pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen

De bestemmingsreserve renovatie heeft ten doel mogelijk onvoorziene lasten te dekken 
gedurende de renovatie.

€

€
€

€
€

€
€

€

17.575.953
-4.547.919

Omvang reserve op 31-12-2021 
iBWapwi m € 1000.-)

Naast bovenstaande leningen is er een bedrag verantwoord van € 388.000,-. Dit zijn waarborgen 
van grootverbruikers (€ 110.000,-) vermeerderd met het statiegeld van de uitgegeven telecards 
ad. € 278.000,-. Het statiegeld van de telecards die de afgelopen zes jaren niet meer zijn gebruikt 
is in zijn geheel vrijgevallen.

Om vang reserve op 1-1-2021

Storting exploitatieresultaat 2020

Langlopende schulden
De mutatie in de leningportefeuille is volgens onderstaande tabel. 
De toegerekende rentelast 2021 bedroeg € 251.000,-

Onderverdeling leningportefeuille

Omvang

31-12-2021

Om vang per 1 januari 2021

Aflossingen 2021

Nieuwe leningen 2021

doch redelijkerwijs te schatten is.
In totaal is in 2021 € 109.000,- uit deze voorziening aangewend.
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. 
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.
Door de ontwikkelingen ten aanzien van de renovatie is al een aantal jaar besloten minder te 
doteren aan de voorziening. Eveneens is hierdoor het patroon van uitgaven anders geworden 
dan geraamd in het onderhoudsplan. Gedurende de renovatie is het onderhoudsplan daardoor 
niet meer actueel danwel geactualiseerd. De voorziening is derhalve vrij gevallen voor het 
restantbedrag ultimo 2021 ter hoogte van € 210.000.

< io.soo.ooo

Omvang reserve op 31-12-2021 
|B«X^en x « 1000,-)

Om vang reserve op 1-1-2021

Mutatie
Onttrekkingen 2020

Reserve
In de bestuursvergadering van 25 juni 2021 heeft het bestuur ingestemd met het voorstel van de 
directie om het exploitatieresultaat 2020 te storten in de bestemmingsreserve renovatie. 
Er hebben in 2021 geen andere mutaties in de reserve plaatsgevonden.

€ 31.028.034 € 31.028.034
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Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen

€ 5

Totaal vooruit ontvangen bedragen

Nog te betalen bedragen

88

223

Totaal nog te betalen bedragen C 311

(Bedragen « < 1 000)

Kaartwaarde StatiegeldVrijval

€ 161.085 € 108.304

€ 148.767 € 100.296

"Vrijval" in jaarrekening 2021 C 12.318 €8.008

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Jaarstukken 2021
Pagina 50 van 60

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.

Vpb-plicht (Vennootschapsbelasting)
In 2017 is er overeenstemming bereikt met de belastingdienst dat de Kiltunnel tot en met 2021 
niet Vpb-plichtig is. Door Deloitte Belastingadviseurs is in 2021 opnieuw overlegd met de 
Belastingdienst Grote ondernemingen, waarna op 1 december jongstleden bericht van deze 
dienst is ontvangen dat de Kiltunnel ook voor de komende jaren geen aangifte 
vennootschapsbelasting hoeft in te dienen. Deze vrijstelling is gebaseerd op het volgende:
a. dat de activiteiten van het Wegschap als één activiteit worden beschouwd en
b. dat op het resultaat daaruit de overheidstakenvrijstelling van toepassing is.

Saldo telecards

Overige vooruit ontvangen bedragen

Totale omvang vrijval t/m 2021 

Omvang vrijval tot en met 2020

Vlottende passiva
De vlottende passiva bestaan uit overige schulden ad € 15.000,-. Deze bestaan geheel uit 
crediteuren.

Nog te betalen rente over langlopende schulden € 

Overige nog te betalen bedragen €

Overlopende passiva
Deze post is samengesteld volgens onderstaande tabel.

€ 876

€ 871
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Financiële verplichtingen in toekomstige jaren.

Verstrekker Bedrag in € Storting Looptijd Rentevoet

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

8 jr lin o.b.v. 20-jaar gelijke aflossing8.000.000 31-3-2022 2030 1,054%
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Financieringsovereenkomst
Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een financieringsovereenkomst overeengekomen met 
een kredietlimiet in rekening-courant van € 100.000,-.

Bijdrage realisatie turborotonde N 217
In de bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van september 2021 heeft het bestuur 
ingestemd met een financiële bijdrage van € 571.000,- voor het realiseren van een turborotonde 
gelegen in de N 217.

Deze twee leningen kennen een lineaire aflossing. Het aflossingsritme van lening 2 is op basis van 
20 jaar. Echter na 8 jaar wordt de restschuld geheel afgelost.

Realisatiefase renovatie
Met de aannemingscombinatie Mourik/Dynniq is in 2020 een aannemingsovereenkomst gesloten 
met een omvang van € 36.050.000,-. 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. Hiervan is reeds € 23,2 mln 
als investering op de balans verantwoord.

Realisatie fietspad
Overeenkomstig de bestuursvergadering (AB) van 26 juni 2020 neemt de Kiltunnel de (kosten 
voor) realisatie van het fietspad in de Hoeksche Waard voor haar rekening. Rekening wordt 
gehouden met een investering ter grote van € 1.000.000,-.

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 laatste storting zal in 2022 plaats vinden.

Ingenieursbureau Drechtsteden
Met het ingenieursbureau is een overeenkomst gesloten voor ingenieursdiensten met een 
omvang van € 500.000,-

Bank Ned. 
Gemeenten
Bank Ned. 

Gemeenten

Leasecontracten
Er zijn twee nieuwe leasecontracten overeengekomen voor twee bedrijfsauto's. Eén met een 
looptijd tot en met augustus 2026 met een financiële verplichting van € 21.000,-. En één met een 
looptijd tot en met september 2024 met een financiële verplichting van € 32.000,-. Voorts is er 
een bestaande overeenkomst tot en met oktober 2023 met nog een financiële verplichting van 
€ 21.000,-.

Laatste 
aflossing
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3.9

Taakvelden

0.

€
€ 10

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

(Bedragen »< 1.000,-)
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20
858

228

2.
2.1

0.1
0.4

0.5
0.8

€
€

Gebeurtenissen na balansdatum
Op 24 februari 2022 is Rusland de Oekraïne binnen gevallen, als gevolg van deze gebeurtenis 
loopt de inflatie en rente op. Daarnaast kan er schaarste aan grondstoffen ontstaan. Er zijn geen 
relaties tussen de Kiltunnel en Rusland en/of de Oekraïne met uitzondering van de 
tunnelverlichtingsarmaturen. Deze zouden worden geassembleerd in de Oekraïne. Dit is nu met 
enige vertraging verplaatst naar Hongarije. De verwachting is dat voorgaande geen significant 
materieel financieel effect zal hebben op de jaarrekening 2022 van de Kiltunnel.

Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer en vervoer
Totalen

Bestuur en ondersteuning
Bestuur
Overhead

Treasury
Overige baten en lasten

€ 8.472
€ 8.482

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.

Realisatie
Lasten Baten

€ 5.316

€ 2.060
€ 3.166
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3.10 MU-Saldo
EMU-Saldo

2021 2021 2022 2023

Omschrijving

1

€ 4.700 € 5.316 € 5.106 € 5.106

2 € 653 € 663 € 683 € 2.318

3
€ 39 € € €

4 € 26 550 € 23.169 € 40.255 €

5

€ €€ €

6

€€ € €

€ € € €

8 Baten bouwgrondexplortatie:

€ € € €

€ € € €

10

€ € € €

11

Neen NeenNeen Neen

b

€ € € €

Berekend EMU-Saldo € 7.424
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Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan 
c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV. 
artikel 17c)

Baten voorzover transacties niet op 
exploitatie verantwoord

Desinvesteringen in (im)materiêle 
vaste activa:

Volgens 
meerjarenraming in 

begroting 2022

Volgens 
meerjarenraming in 

begroting 2022

Volgens 
Jaarrekening 2021

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

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

(Badragtnit 1000,1

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

Zo ja wat is t>j verkoop de verwachte
boekwinst op de exploitatie?

Afschrijvingen ten laste van de 
exploitatie

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

Bruto dotaties aan de post 
voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

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

Verkoop van effecten:

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

9 Lasten op balanspost Voorzieningen 
voorzover deze transacties met derden 
betreffen

Volgens begroting 
2021

5.392 C 5.979 < 5.789 €
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Controleverklaring accountant4

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Verklaring over de In de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Naar ons oordeel

mmmg

De jaarrekening bestaat ut:

Het overzicht van baten en lasten over 2021.

• De balans per 31 december 2021.

• De SrSa tH>age met de verantwoorcsngsintormate over specifieke uitkeringen 

• De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De basis voor ons oordeel

MMJS53
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Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden. het Beskit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). het controleprotocol dat 
IS vastgesteld door het algemeen bestuur op 2$ Jum 2021 met kenmerk Normenkader 2021 en het 
Controleprotocol WNT 2021 vallen Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven m de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

wq zijn onafhankeli> van Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse KM zoals vereist M de 
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankebjkheidsregels in Nederland 
verder hebben wij voldaan aan de Verordenng gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

• De toelchting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen

wwiwmiiiaua» 1 
AF Konwilani 

KUSUSZO» 
1000 CA SMtvrdsm 
KKUrtvivl

• Zijn de m deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 m alle 
van materieel belang zqnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemmng met de 
begroting en met de m de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen m het controleprotocol

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van 
Gemeenschappekjke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil op 31 december 2021 m overeen 
met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (B8V)

Wq hebben de Jaarrekening 2021 van Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse KD te 
Dordrecht gecontroleerd

Deloitte.
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Deloitte

Naleving antNumulatiebepaling WNT n»et gecontroleerd

Mater laUtett

Verklaring over de In de jaarstukken opgenomen andere informatie

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoordmg en de paragrafen.

• Het direttreverslag 

• De bijlagen

Op grond van onderstaande werktaamheden rijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verentgoaaris en geen mateneie afwijkingen bevat.

• Me informatie bevat die op grond van het BBV is vereist
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Met onre werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten m de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben met dezetde diepgang als onze controlewerkzaamheden tv) de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
jaarverslag m overeenstemming met het BBV

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanu* de Jaarrekenmgcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wg aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de C 31.690 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen de naar onze 
mening om kwabtabeve. SiSa of WNT redenen relevant zijn

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT informatie de 
matenaliteitsvoorschnften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNf 2021 Wij houden ook 
rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwipungen d« naar onze mening voor de gebruikers van de 
jaarrekening om kwalitatieve redenen relevant Zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Ba do

Naast de jaarrekening en onze controleverklanng daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle informatie voldoende en geschat IS als basis voor ons 
oordeel

In overeenstemming met het Controleprotocol WNI 2021 hebben wij de anticumulahebepabng. bedoeld m 
artikel 16a WNT en artikel 5, bd 1. sub n en o Uitvoermgsregeimg WNT. niet gecontroleerd Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of met sprake is van een normoverschnjding door een 
leidinggevende topfuncbonans vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionans bq 
andere WNT piicMige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig Is.

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materianteit voor de jaarrekening als geheet 
bepaald op C 31 690. waarbij de bq onze controle toegepaste goedkeunngstolerantie voor fouten 1% en 
voor onzekerheden 3% van de totale lasten induswl toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 hd 1 Bado en het controleprotocol vastgesteld met bestuursbesluit
d.d 25 juni 2021.

informatie, waaronder het
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de Jaarrekening

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

i, het
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Het algemeen bestuur ts verantwoordelijk voor het uitoefenen van toeacht op het proces van hnanoele 
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Orue verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en utvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen at de hnanciete positie voldoende 
is om de gemeenschappelijke regeling m staat te stellen de nsico’s vanut de reguliere bedrijfsvoering 
flnanoeel op te vangen Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de nsico's kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening

• Het identificeren en inschatten van de nsico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het met rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, het m reactie op deze rsico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle informatie die voldoende en geschikt is als baso 
voor ons oordeel Bij fraude Is het nsico dat een afwijking van materieel belang met ontdekt wordt groter 
dan tkj fouten B<J fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid m geschrifte. het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettekjk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersmg

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel «dien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De matenaKe* 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 BBV Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, m 
overeenstemming met de begrotng en met de in de relevante wet en regelgeving opgenomen bepalingen, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen m het normenkader

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogeiijk is dat WIJ tijdens onze controle met alle mater.ele fouten en fraude ontdekken

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming loegepast m overeenstemming met de Nederlandse controlestanda 
Bado. het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 Jun. 2021. het 
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschnften en de onafhankeiijkhetdseisen Onze controle bestond 
onder andere uit:

Deloitte.

In dit kader is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de Jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude
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Deloitte Accoununts B V.
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«teren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over oe sign/>cante bevindingen d>e uit onte controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele stgrahcante tekortkomingen in de interne beheersing

• Het verknjgen van mukM m de interne beheersing die relevant • voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend Djn in de omstandqheden Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
gemeenschappelijke regeling

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de m de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de 
jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en 
de significante van de activiteiten van uitvoenngsorganisates ten behoeve van de gemeenschappelijke 

• Het evalueren van de geschikthexf van de gebruikte grondslagen voor hnanoele verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmangheulscnteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover m de jaarrekening staan

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen

. Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke 
regeling rn staat rs de nsrco's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle'informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn 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 controieverklanng te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen m de jaarrekening. Als de toeiichtvigen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklanng aanpassen Onze conduses zijn gebaseerd op de controlemformate die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklanng. Toekomstige gebeurtenissen pf omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de hnancMHe risico's met kan opvangen
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Bijlagen
Staat van activa4.1

OBBV Hoofdgroep T( bedrag

C Gebouwen T'dei'k kantoor L 3 115.045 76.687 38.348 76.697 38.348
Totaal 15.045 76.697 38 346 76.697 38.348

1.928.570

0. GWW 221 563 8.461.028 24,876 84919.921-186 13.610.292

19.768
20.036

E Verv Totaal Voertuigen 19 75f. 19.902 9 951 9ÓO4 9 951

F Installaties
F Installaties

5

3.581.531

F. Installaties •• •• ■ 4.500108 92 664 

Activa derden Bijdrage aan project N3/At6 L 10 3.000.000 2.400.000 300.000 900.000 2.100.000
300 000 2 100 0003 000.000 2 400 000

10 048.069 37 603 00024 482.461  20 606 999
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20
40

4.942
5.009

E. Vervoermiddelen
E. Vervoermiddelen

60
60

20
20

Afschrijvinten 
2021

F. Installaties
F. Installaties

Voertu.gen FORDV-605-GR 
Voertuigen MAZDA ND-802-V

A
A

L
L

40
40

5
5

Boekwaarde
uftimo 2021

2.916.803 
10.499.888

Elementen ♦ damwand 
Kunstwerken

L
L

L 
L
L
L
L

L
L

15.000
2.960

26.383
5.127

43.194

5.217.938
3.243090

Overige mach en app. Noodstroomvoorzieninj 
Ovenge mach. En app. Persleidingen 
Overige mach, en app Roltrappen 
Overige mach, en app. Hoofdverdeeiinncheng
Ovenge mach, en app Opwaardeerstations

4.942
5.009

F. Installaties
F. Installaties
F. Installaties

124.802
96.761

300.000
118.381
659.582
102.543
215.969

9.884
10.018

146250
106.543
393.550
49 989

129 581

Boekwaarde
ultimo 2020

X Bijdrage activa derden
X. Bi|drage activa derden Totaal

Ovenge mach, en app. Engineering 
Overige mach, en app Install werken 
Totaal Mach. En app.

ll 11

6.128.050
5.553.672

0. GWW
D. GWW

D. GWW
D. GWW

11221.186
8.700.000

24.710
25.045

153.750
11238

266.031
52.553
86.387

6.003.248
5.456.910

161 250
109.503
419.934

55.117
172.775

Totaal aar 
afschrijvin<en

t/m 2021

Engineering tunnel en tolpiem (civiel) 
GWW werken

2.112.168
7.639.769

 10.577 651
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Staat van leningen4.2

Hoofdsom Aflossing 2021 Rente 2021
%

31.028.03469 000.000 17.575.953 4.547.919 251.413 4.799.332

N.V. BNG 8.500.000 1.259.286 614.586 61.705 676.291 644 70002-09-2002 2-9 4.90 20

N.V. BNG 02-10-2006 1-2 4.10 15 3500.000 466 667 233.333 19.133 252.467

N.V. BNG 15-04-2011 15-4 3.655 10 7.000.000 700.000 700.000 25 585 725.585

N.V. BNG 1-10 8490 308 49003-10-2011 2,83 10 3.000.000 300.000 300.000

N.V. BNG 01-06-2012 1-6 2,31 10 4 000 000 800 000 400 000 18.480 418.480 400 000

17.100N.V. BNG 22-07-2013 22-7 1,90 10 3.000.000 900 000 300 000 317100 600 000

N.V BNG 30-09-2013 309 220 10 7.000.000 2.100.000 700.000 46 200 746 200 1.400 000

N.V. BNG 01-09-2014 1-9 1,39 10 2.500.000 1.000.000 250 000 13 900 263 900 750 000

271.188N.V. BNG 03-08-2015 3-8 1.695 10 2.500.000 1.250.000 250 000 21.188 1.000.000

NWB 15-08-2016 15-8 0.256 3.072 203072 1.000.00010 2.000.000 1.200.000 200.000

N.V. BNG 20-06-2018 20-6 0.735 1.600 000 200.000 11.760 211.760 1 400.00010 2.000.000

NWB 20-08-2020 20-8 0.080 15 6.000.000 6.000.000 400 000 4 800 404.800 5.600.000

N.V. BNG 31-03-2021 31-3 0.664 10 4.000.000 4.000.000

NWB 30-06-2021 30-6 0.835 20 6.000.000 6.000.000

NWB 20-12-2021 20-12 0.835 8 8.000.000 8.000 000

(Bedr< in€)
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Rente in Loop
tijd

Rente 
datum

Krediet 
verstrekker

Omvang lening 
pnmo 2021

Rente en 
aflossing 2021

Omvang lening 
ultimo 2021

Storlings-
datum
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Vaststelling5

Het Dagelijks Bestuur

Aldus behandeld in de vergadering van Dagelijks Bestuur van vrijdag 25 maart 2022

De secretaris De voorzitter

De heer Ir. M.M.K. Zuurmond De heer E.F.A. Zevenbergen

Het Algemeen Bestuur

Aldus behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van vrijdag 24 juni 2022

De secretaris De voorzitter

De heer Ir. M.M.K. Zuurmond De heer E.F.A Zevenbergen
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