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Bijlagen 

1: Begrippenlijst 

Beheer Alle inspanningen die nodig zijn om het infrastructuurnetwerk te laten 

functioneren in overeenstemming met de verwachte prestaties, zoals 

het dagelijks beheer en onderhoud, het groot onderhoud, het 

levensduurverlengend onderhoud en de vervangingen. 

Onderhoud Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een 

object in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te 

houden of te brengen.  

Instandhouding Alle inspanningen die nodig zijn om de functionaliteit van het 

infrastructuurnetwerk gedurende de levensduur te behouden. 

Beheerstrategie De wijze waarop het provinciale infrastructuurnetwerk wordt beheerd 

binnen de kaders van het vastgestelde beleid en de wet- en 

regelgeving. 

Areaal De fysieke onroerende zaken en alle installaties, apparatuur, 

huurovereenkomsten, gebruiksrechten en andere voorzieningen die 

nodig zijn om het infrastructuurnetwerk te laten functioneren in 

overeenstemming met de overeengekomen prestaties. 

Normkosten De gemiddelde kosten die over lange periode of grote hoeveelheden 

richting geven aan de te verwachten kosten van planmatig onderhoud, 

vervangingen of het dagelijks beheer en onderhoud. De normkosten 

worden eens in de vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd. De 

normkosten worden getoetst door een extern deskundig bureau. 

Budgetbehoefte Het jaarlijks gemiddelde benodigde budget voor instandhouding van de 

provinciale infrastructuur. De budgetbehoefte bestaat uit exploitatie- en 

investeringsuitgaven. 

Beheerlasten Door PS beschikbaar gestelde exploitatie- en investeringsmiddelen voor 

beheer en onderhoud. De investeringsmiddelen leiden tot 

kapitaallasten. 

Kapitaallasten De rente- en afschrijvingslasten van de investering in (een) 

kapitaalgoed(eren). 

Exploitatie De bedrijfseconomische baten en lasten van alle provinciale taken die 

tot uitdrukking komen in de begroting, meerjarenraming en de 

jaarrekening. 

Investering Het vastleggen van vermogen in een object, door bijvoorbeeld een 

uitgave voor de aanleg van nieuwe, of het vervangen of het uitvoeren 

van levensduur verlengend onderhoud aan bestaande infrastructuur, 

waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 

Stelsel van baten en 

lasten 

In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten 

toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben.  

Planmatig onderhoud Het projectmatig aanpakken van groot onderhoud, vervanging en 

levensduur verlengend onderhoud aan provinciale infrastructuur. 




