
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2021 
 

 

 
Programma: 2  Infrastructuur 
Onderwerp :  II 2 Bestedingsritme Drispanelen 
 

 

Toelichting: 
Door diverse gebeurtenissen en omstandigheden bleek het direct na gunning van het 
dienstverleningscontract niet mogelijk om voor alle geselecteerde busstations een afroep te 
doen. Er moest een aantal aanpassingen plaats vinden aan het ontwerp. Nadat dit was 
afgerond is de 1e tranche displays afgeroepen. Door de effecten van de Corona maatregelen 
lag de productie (in China) van voor DRIS essentiële onderdelen enige tijd stil en ontstond 
nog meer vertraging.  
Na realisatie en ingebruikname van DRIS bleken diverse displays, vanwege een technisch 
mankement, niet adequaat te functioneren. De oplossing van het probleem werd bemoeilijkt 
door de Coronamaatregelen.        
Ten slotte moet met de uitrol van DRIS op de knooppunten Feânwalden, Sneek en Bolsward 
worden gewacht op de realisatie van een nieuw busstation.  
Bovenstaande leidt tot een verschuiving van de start van de DRIS dienstverlening op diverse 
knooppunten en dus ook een verschuiving van het kasritme. Hierdoor ontstaat een verschil 
tussen het beoogde kasritme en de feitelijke situatie. Doordat het project later van start 
gegaan is en daardoor langer doorloopt ontstaat er een tekort in 2029 en 2030. Deze wordt 
gedekt door een bijdrage vanuit gemeente Smallingerland die in 2021 gerealiseerd wordt.   
 

 
 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het budget voor leasekosten van drispanelen aan te passen en 
de verwachte gemeentelijke bijdrage opnemen in de begroting. De wijziging verloopt 
budgettair neutraal via het begrotingssaldo.  
 

 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

2 Infrastructuur -9.800 -12.500 -8.900 -9.100 -9.300 

 Begrotingssaldo 99.800 12.500 8.900 9.100 9.300 

 Totaal lasten 90.000 0 0 0 0 

Baten 

2 Infrastructuur 90.000     

 Totaal baten 90.000 0 0 0 0 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030 

Lasten 

2 Infrastructuur -9.500 -9.700 118.700 35.600 4.500 

 Begrotingssaldo 9.500 9.700 -118.700 -35.600 -4.500 

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

Baten 

2 Infrastructuur 0     

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
 
  


