V.2 Financiële betrekkingen
V.2.1 Herkomst Financiële middelen
Deze kredieten zijn opgenomen in
 de algemene uitgavenbegroting – programma MA en MH;
 de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds – programma MH;
Bij de begrotingsaanpassing 2016 werden volgende middelen aan AWV toegewezen:
 Algemene uitgavenbegroting
o Apparaatskredieten: €85.359.000 (incl. lonen)
o Beleidskredieten: € 172.956.000
 Vlaams Investering Fonds: € 517.078.000

V.2.2 Overzicht van de belangrijkste beleidskredieten en VIF 2017
Beleidskrediet & VIF 2017

€ 690.034.000

1MH201 Uitgaven beheer wegennet en aanhorigheden met inbegrip winterdienst en
onderhoud regiegebouwen
1MH202 Uitgaven exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische en
elektromechanische inrichten op wegennet met inbegrip onderhoud
dienstgebouwen
3MH200 Studies en ondersteuning in het kader van het wegwerken van zwarte of
gevaarlijke punten in het wegverkeer, het uitwerken van minder
hindermaatregelen en de coördinatie van weginfrastructuurwerken.

€ 118.251.000

3MH201 Project 'netheidsactie wegen' en van de informatie naar de weggebruiker.
3MH208 Aan de lokale overheden en aan het fietsfonds ter ondersteuning van het
fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en
daaraan verbonden kosten voor specifieke studies, voor de cofinanciering
van het voetpad.
3MH210 Structureel onderhoud wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding
van de verkeersoverlast en de omgevingshinder alsmede ter bevordering van
verkeersveiligheid- en comfort, verbetering van verkeersleefbaarheid.
3MH214 Bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de uitvoering
van het flitspalenbeleid (roodlicht- en snelheidscamera’s).
3MH217 Beschikbaarheidsvergoedingen AWV.
3MH218 Onderhoud van en investeringen in het telematicanetwerk EMT.
3MH222 Kilometerheffing1
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Bedragen worden toegekend/verschoven tijdens Begrotingscontrole 2017.

€ 48.756.000

€ 732.000

€ 1.549.000
€ 10.000.000

€ 391.644.000

€ 32.729.000
€ 66.700.000
€ 2.000.000
€0

V2.3 Overzicht relatie tussen de voorziene beleidskredieten AWV 2016 en de beleidsnota Mobiliteit en Openbare werken
Doelstellingen beleidsnota
SD 1
OD 1
OD 2

OD 3
SD 2

Basis allocatie krediet

We verplaatsen ons tijds- en kostenefficiënt: naast inspanningen om de mobiliteitsvraag maximaal onder controle te houden en te spreiden, worden alle
schakels in ons vervoersnetwerk optimaal te benut en verknoopt
Antwoord geven aan de mobiliteitsvraag
3MH210, 3MH208, 3MH214
Netwerken verknopen om te komen tot een betere combimobiliteit zodat voor elke verplaatsing de
1MH201, 3MH210, 3MH214
gepaste transportmodi gebruikt kunnen worden.
Ik voer een kilometerheffing in voor vrachtwagens en onderzoek een slimme kilometerheffing voor
3MH222
personenvervoer
Ik vertrek van sterke en betrouwbare netwerken die elke deelnemer garantie biedt op een betrouwbare reistijd en een kwaliteitsvolle, veilige verplaatsing

OD 4

Goed onderhouden en geëxploiteerde netwerken teneinde een optimaal functioneren ervan te
bekomen

1MH201, 1MH202, 3MH200, 3MH201, 3MH210

OD 5

Volledige netwerken: ik voer de meest probleemoplossende infrastructuurprojecten uit om de huidige
verkeers- en vervoersnetwerken performanter, efficiënter en meer samenhangend te maken

3MH210, 3MH222, 3MH217

OD 6

Slimme netwerken realiseren voor een vlotte en veilige doorstroming

3MH210, 3MH214

OD 7

Doorstroming in Vlaanderen verzekeren: aanpak mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen en Brussel

3MH210

OD 8

Netwerken die ook toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

Geen specifiek krediet voorzien - wordt algemeen
meegenomen in alle investeringsprojecten

SD 3

Ik bouw aan een vooruitstrevend Vlaams verkeersveiligheidsbeleid

OD 9

Vlaams huis voor de verkeersveiligheid

OD 10

Verkeersveilig ontwerpen

Nog geen krediet toegewezen.

OD 12
SD 4

3MH210 - wordt algemeen meegenomen in alle
investeringsprojecten
Handhaving zorgt voor een voldoende effectief verkeersveiligheidsbeleid
3MH214
Investeren in mens en leefomgeving om bij te dragen tot een leefbaarder, gezonder en groener Vlaanderen

OD 16

Investeren met aandacht voor omgeving

3MH210
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OD 17

Investeren in luchtkwaliteit en vergroening energie

Geen specifiek krediet voorzien - wordt algemeen
meegenomen in alle investeringsprojecten

SD 5

Investeren in economische en logistieke netwerken: internationaal en multimodaal vervoersbeleid

OD 25

Wegen als schakels in de logistieke netwerken

SD 6

Ik zet daarbij ook in op praktische, transparante en doelgerichte regelgeving, een goed financieel beheer en een actieve inbrengen in de Europese
besluitvorming. Er wordt onderzocht hoe regelgeving kan worden herzien zodat ze waar nodig slechts op hoofdlijnen normeert tav. de lokale besturen

OD 27

Het mobiliteitsplan Vlaanderen: een horizontale aanpak

Geen krediet voorzien

OD 28

Een nieuwe verkeersveiligheidsplan Vlaanderen

Geen krediet voorzien

SD 7

Wegen op internationaal beleid

OD 29

Vlaanderen en de EU: wegen op het Europees beleid

SD 8

Interne organisatie: inzetten op een slankere en wendbare overheid

OD 31

Slagkrachtige overheid: uitvoeren kerntaken

3MH200, 3MH201

OD 32

Grondbeheer

Geen krediet voorzien

OD 34

Duurzaam en innovatief aanbesteden, correct financieel beheer

Geen krediet voorzien

SD 9

Correcte, coherente en leesbare regelgeving

OD 36

Vernieuwde regelgeving

3MH210

Geen krediet voorzien

Geen krediet voorzien
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