
 

 

 

MEMORANDUM 

2015BEM06 

 

 

 

 

 

DATUM Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

AAN Provinciale Staten 

VAN Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

DOORKIESNUMMER 030 - 258 2720 

ONDERWERP Beantwoording vragen transitie BRU  

  

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

In de commissie BEM van 13 oktober 2014 zijn er vragen gesteld naar aanleiding van de bespreking agendapunt 

8 Transitie BRU brief aan raden en colleges. 

 

Met deze memo geef ik u informatie naar aanleiding van de door u gestelde vragen. 

 
1. Algemene stand van zaken 

Gevraagd wordt naar de algemene stand van zaken: Is het binnen deze korte periode (tot aan 1 januari) 

haalbaar om met een goed plan van aanpak te komen? 

Door provincie en BRU is een gezamenlijke projectorganisatie ten behoeve van de transitie ingesteld. 

Door het projectteam is een plan van aanpak op hoofdlijnen vastgesteld, dat in de afgelopen periode 

verder is ingevuld maar tegelijk ook wordt uitgevoerd. Daarin komen onderwerpen als personeel, 

Regiotram, Uithoflijn, de "beleidserfenis", de overdracht van lopende projecten en programma's en de 

overdracht c.q. integratie van de bedrijfsvoering aan de orde.  

Uitgaande van inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio's met ingang van 1 januari 2015 moet 

veel gebeuren en de periode daar naartoe is kort. Daarom wordt gezocht naar praktische en 

pragmatische oplossingen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan de Utrechtse reiziger, de 

verplichtingen richting contractpartijen en de rechtspositie van de BRU-medewerkers kunnen worden 

gewaarborgd. In de praktische en pragmatische werkwijze richten we ons op een gefaseerde aanpak: 

wat móet voor 1 januari 2015 geregeld zijn, en wat kan in verdere uitwerking na 1 januari plaatsvinden. 

 

 

2. Personeel 

a. Er is een kanttekening geplaatst bij de passage in de brief waarin staat dat afgesproken is dat alle 

vaste en tijdelijke dienstverbanden van de medewerkers, verbonden aan de BDU-gerelateerde 

werkzaamheden (inclusief overhead en ondersteuning) zullen kunnen worden gecontinueerd per 1 

januari 2015. Geïnformeerd wordt naar de noodzaak daarop een voorschot te nemen. De vraag is of 

niet direct een efficiencyslag kan worden gemaakt.  

Zoals in de brief staat aangegeven staat in de transitie van het BRU het belang van de inwoners en 

reizigers voorop. Om dit te kunnen waarborgen is continuïteit van werkzaamheden van belang. 

Daarom is uitgangspunt dat alle medewerkers van het BRU overgaan naar de provincie. Een 

efficiëncyslag is hierbij niet aan de orde. 

 

b. Voorts wordt van belang geacht dat nu alvast een start is gemaakt met een zorgvuldige procedure 

rondom alle medewerkers: helderheid over hoe een en ander wordt opgepakt voor zowel de vaste- 

als tijdelijke medewerkers.  

Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt met het GO van het BRU; uitgangspunt is mens 

volgt taak. De inhoud van de procedure is op dit moment nog niet bekend.  
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c. Een  tijdelijke overname van personeel om rust te creëren is voorstlbaar, maar dan is er wel behoefte 

aan een memo waarin wordt aangegeven wat de zekerheden zijn om op termijn tot een goede 

herschikking van personeel te komen en hoe dat financieel wordt afgehandeld, omdat nu de 

gemeenten daarvoor in feite verantwoordelijk zijn. 

De zekerheden zijn voor BRU personeel niet anders dan voor provinciemedewerkers; er ontstaat één 

organisatie. Medewerkers met een vast dienstverband behouden dit bij overgang naar de provincie. 

Voor medewerkers met een tijdelijke aanstelling geldt dat deze van rechtswege afloopt op de 

einddatum. Enkel indien er behoefte is aan verlenging zal dit gebeuren. 

Over de financiële afhandeling moeten nog afspraken worden gemaakt tussen provincie en BRU. 

Uitgangspunt hierbij is dat een eventueel verschil door het BRU wordt bijgepast. 
 

d. BRU medewerkers moeten geen een speelbal worden van de ambities van de provincie om de 

efficiencyslag te maken. Gepleit wordt voor zorgvuldigheid in deze te betrachten.  

Gemaakte afspraken uit het nog vast te stellen sociaal plan worden door de provincie gerespecteerd. 

Na de einddatum van deze afspraken zijn de provinciale afspraken ook van kracht op de voormalig 

medewerkers van het BRU. 

 
3. Begroting en Risico’s 

a. Hoe wordt er in de begroting omgegaan met de transitie BRU?  
De BDU-gelden van het BRU zijn één op één overgenomen in de Begroting van de Provincie Utrecht, 
onder programma 5 ‘Bereikbaarheid’. 

 
b. Vooralsnog lijkt het erop dat de provincie alles, dat de BRU ooit heeft besloten, in de Begroting 

overneemt.  De vraag is of de Staten op een fatsoenlijke manier verantwoording kunnen afleggen 
voor het besluit dat zij nemen over de Begroting als zij niet weten welke risico’s worden gelopen. 
Verzocht wordt om een duidelijke notitie hierover.  

 

Risico’s (-beheersing en management) 
 
De provincie hanteert voor het beheersen en managen van risico’s de kaders die door Provinciale Staten zijn 
vastgesteld in de nota beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement (PS2012BEM11). Integraal 
risicomanagement is daar gedefinieerd als “het systeem dat op een gestructureerde wijze organisatierisico’s 
in kaart brengt en deze op een voor de organisatie economische wijze beheerst, zodanig dat sprake is van 
het managen van effecten van onzekerheden op doelrealisatie op alle sturingsniveaus’s en het behalen van 
doelstellingen op een zo optimaal mogelijke wijze kan gebeuren”.  
 
Het is voor de hand liggend dat het transitieproces en de invlechting van het BRU in de provinciale 
organisatie naast aantal kansen op grotere efficiency en afname van bestuurlijke drukte zich er ook een 
aantal risico’s kunnen voordoen. Deze risico’s dienen allereerst geidentificeerd te worden, waarna er een 
inschatting wordt gedaan van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. Risico’s kunnen vervolgens 
worden beheerst door maatregelen te nemen. Dit kan zijn het vermijden, overdragen, reduceren of 
accepteren van het risico. Risico’s kunnen zich bevinden op het juridische- of financiële vlak voordoen, maar 
ook gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering of de organisatie. 
 
Ten aanzien van dit proces hebben wij besloten om op grond van een eerste grove inschatting, gebaseerd 
op de eerste inzichten rondom het proces van invlechting, de activiteiten van BRU, de financiële positie van 
BRU, de te nemen aanpassingen in de organisatie en de systemen van de provincie in de 
programmabegroting 2015 (paragraaf weerstandsvermogen) een risico op te nemen van € 15 mln. met een 
kans van voorkomen van 25%. Dit is gedaan uitgaande van inwerkingtreding van de WAP (Wet afschaffing 
Plusregio’s) per 1/1/2015. 
 
Recent is er, met medewerking van betrokkenen van BRU en provincie, een uitgebreide risico-identificatie 
uitgevoerd. Het management van zowel BRU als Provincie zijn daar nauw bij betrokken. Op grond daarvan 
worden in gang gezet om voor deze de risico’s adequate beheersingsmaatregelen te formuleren, de risico’s 
terug te brengen tot een aanvaarbaar niveau en deze maatregelen te monitoren. 
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4. Overige taken BRU en samenwerking urbane regio 
a. BRU voert naast de verkeer- en vervoertaken nog wat andere taken uit. Dat zijn weliswaar niet de 

grootste activiteiten, maar er zijn daarin duidelijk wat verschillen die niet worden meegenomen. 
Gevraagd wordt hoe het zit met de andere taken van het BRU? Wordt hierin onderscheid gemaakt en 
zo ja, op welke wijze? 
De taken van de BRU anders dan verkeer- en vervoertaken gaan niet mee over naar de provincie, en 
daar heeft de provincie dan ook geen rol in. Deze taken liggen bij de BRU-gemeenten. Het 
bijbehorende BRU-personeel worden gepositioneerd bij de gemeente Utrecht.  
 

b. Verder is de fractie verontrust over de mededeling dat de regio een urbane regio is. Wordt hiermee 
de deur opengezet voor een nieuwe gemeenschappelijke ondemocratische regeling?  

Met betrekking tot de urbane regio met specifieke kenmerken komt er in ieder geval niet een nieuwe 

WGR+ regio. Als de plannen doorgaan, zoals beoogd, komt het budget bij de provincie terecht. De 

stad Utrecht kan zich altijd met haar omringende gemeenten verenigen om gezamenlijke 

vraagstukken op te pakken. Dat gebeurt nu ook al op andere beleidsterreinen in de vorm van de U10. 

De provincie heeft daar verder geen positie in. 

 

 

Tot slot:  om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer informatie en mogelijkheid om mean gedachten te 
wisselen over de transitie van de BRU is op 24 november 2014 een bijeenkomst gepland met commissie BEM.  

 


