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Onderwerp Statenbrief: addendum van BRU op het Overdrachtsdocument Gedeputeerde Staten  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
In maart 2015 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarna zal een nieuw College van Gedeputeerde 
Staten worden gevormd. Om de onderhandelaars van de politieke partijen te informeren over de actuele stand 
van zaken is onder meer het Overdrachtsdocument opgesteld. 
 
Per 1 januari 2015 zijn de verkeers- en vervoerstaken van Bestuur Regio Utrecht (BRU) overgegaan naar de 
provincie Utrecht. Deze taken worden nu uitgevoerd door de tijdelijke afdeling BRU binnen de provincie Utrecht. 
Uw Staten hebben begin december 2014 kaders vastgesteld waarbinnen de transitie BRU naar de provincie 
plaatsvindt. 
 
Voorgeschiedenis 
In de laatste versie van het overdrachtsdocument van 17 februari (gewijzigde versie, per Statenbrief met u 
gedeeld) is onder hoofdstuk III.9 (Financiële aandachtspunten) een korte toelichting opgenomen over de 
financiële kant van de integratie van BRU. De inhoudelijke aspecten van het werk dat de integratie van BRU met 
zich heeft meegebracht zijn echter niet opgenomen in het overdrachtsdocument. 
 
Essentie / samenvatting: 
Bijgaand ontvangt u ter kennisgeving het addendum van BRU op het Overdrachtsdocument. Dit addendum is 
bedoeld als aanvulling op Programma 5 (Bereikbaarheid) van het Overdrachtsdocument.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het Overdrachtsdocument bevat feitelijke inhoudelijke en financiële informatie en biedt inzicht in de keuzeruimte 
voor het bepalen van de koers van een nieuw college. Met de integratie van BRU is het takenpakket van de 
provincie gegroeid. Daarom is dit addendum opgesteld, dat inzicht biedt in de lopende dossiers en de opgaven 
voor de toekomst die het takenpakket van BRU met zich meebrengt. Vermeld moet worden dat de beschreven 
bereikte resultaten niet onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincie zijn behaald, maar onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van het BRU-bestuur. Omdat de recent behaalde resultaten van invloed zijn op 
de opgaven voor de toekomst, is ervoor gekozen ze wel op te nemen. 



 

  

 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De griffie zal worden verzocht om het addendum te verspreiden onder alle aan de komende Statenverkiezingen 
deelnemende partijen. De BRU-onderwerpen worden ook opgenomen in het inwerkprogramma voor de nieuwe 
Staten. 
 
Concreet voorliggende vraag  

Kennis te nemen van deze brief en bijlagen. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
De secretaris, 
 


