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Onderwerp AB-BRU en Statenbrief: Totaalakkoord transitie Bestuur Regio Utrecht (BRU) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
De eerste fase van het accountantsonderzoek “risicoanalyse” transitie BRU (bijlage) is afgerond. Op basis van 
deze tussenstand (circa 95% van de resultaten van het totale onderzoek) is de conclusie dat dit geen aanleiding 
geeft tot een heroverweging van de gemaakte afspraken over de transitie. Daarom bieden wij u hierbij aan het 
“totaaloverzicht van gemaakte afspraken” in het kader van de “Transitie Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie 
Utrecht”. 
 
Voorgeschiedenis 
Provinciale Staten hebben begin december 2014 kaders vastgesteld waarbinnen de transitie BRU naar de 
provincie plaatsvindt. U, als Staten, hebben bij vaststelling van deze kaders de voorwaarde gesteld dat de 
uitkomsten van een in te stellen accountantsonderzoek geen aanleiding vormen voor heroverweging van deze 
kaders. In december 2014 is aan Ernst & Young Transactions Advisory Services (EY) de opdracht gegeven om, 
op grond van beschikbaar feitenmateriaal, een “risicoanalyse uit te voeren naar de geprognosticeerde 
exploitatieresultaten, kasstromen en vermogenspositie”.  
 
Essentie / samenvatting: 
De eerste fase van het accountantsonderzoek “risicoanalyse” transitie BRU door Ernst & Young Transactions 
Advisory Services (EY) is afgerond en de uitkomsten geven geen aanleiding de gemaakte afspraken van 
december 2014 te herzien. De uitkomsten van deze fase van het onderzoek zijn gebaseerd op de cijfers over 
2013 en de begroting van 2014. Aangezien het onderzoek pas volledig kan worden afgerond na vaststelling van 
de definitieve cijfers over 2014, wordt het “totaaloverzicht van gemaakte afspraken” u aangeboden onder de 
voorwaarde dat de definitieve cijfers over 2014 niet tot een andere conclusie  leiden dan de huidige conclusie. Dat 



 

  

 

zal worden beoordeeld na vaststelling van het definitieve EY rapport dat wordt opgesteld mede op basis van de 
jaarrekening 2014 en splitsingsbalans van BRU. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

 Met waarborging van continuïteit en zeggenschap voor respectievelijk de taken en verantwoordelijkheden 
van BRU worden de belangen van de inwoners en reizigers zo goed mogelijk gediend. 

 Integraal en samenhangend beleid voor verkeer en vervoer blijft gehandhaafd met het realiseren van een 
goede, transparante en gedragen overdracht van de huidige mobiliteitstaken van BRU aan de provincie.  

 Met het behoud van en verder bouwen aan een goede samenwerking tussen Utrechtse partijen/gemeenten 
realiseren we een economisch sterke regio waar het goed wonen, werken en leven is voor alle inwoners. 

 
Financiële consequenties 

Uitkomsten van de eerste fase van het accountantsonderzoek hebben geen aanvullende financiële 
consequenties.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Definitieve rapport met conclusie over de “risicoanalyse” transitie BRU wordt opgesteld na vaststelling van de 

BRU jaarrekening 2014 en de splitsingsbalans BRU. Deze documenten worden voor de zomer van 2015 

verwacht. Hierna kan het “totaaloverzicht van gemaakte afspraken” definitief worden vastgesteld. 
 
Concreet voorliggende vraag  

Kennis te nemen van deze brief, het “totaaloverzicht van gemaakte afspraken” in het kader van de “Transitie 
Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht” en het eerste fase rapport van “risicoanalyse” transitie BRU van 
EY. 
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