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Onderwerp: Bestedingsplan BDU 2008 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij ter kennisneming het Bestedingsplan 
BDU 2008 aan. 
 
Aanleiding 
Op 29 mei 2007 hebben wij het ontwerp bestedingsplan BDU 2008 vastgesteld. Dit is ter 
reactie toegestuurd aan de besturen van inliggende gemeenten (buiten het BRU-gebied), de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Flevoland en het BRU. Een aantal 
gemeentebesturen heeft een reactie op het ontwerp bestedingsplan 2008 ingediend. De 
gemeenten verzoeken ons om ons standpunt om de BDU-middelen alleen in te zetten voor 
regionale projecten, te heroverwegen en ook gemeentelijke projecten op te nemen.  
 
De reacties van gemeenten op het ontwerp BDU bestedingsplan 2008 zijn begrijpelijk, maar 
geven ons geen aanleiding om het ontwerp bestedingsplan BDU 2008 te wijzigingen. Hierbij 
spelen de volgende overwegingen een rol: 
1. De doorlopende verplichtingen uit eerdere bestedingplannen BDU leggen een zodanig beslag 
op de BDU middelen dat het bestedingssaldo voor de jaren 2008, 2009 en 2010 negatief. Onder 
deze verplichtingen vallen ook een aantal, in eerdere bestemmingplannen opgenomen 
reserveringen voor gemeentelijke projecten. Door het bestedingstekort in de jaren 2008 t/m 
2010 neemt de voorziening BDU af.  
2. Wij hebben met de vastelling van het bestedingsplan BDU 2007 op 19 december 2006 
besloten om met ingang van 2007 jaarlijks € 3 mln. BDU te sparen voor 
pakketstudiemaatregelen. Aanleiding voor dit besluit vormde de in 2007 afgesloten 
bestuursovereenkomst met het Rijk in het kader van de uitgevoerde netwerkanalyses in onze 
provincie. Om tot besteding van de reserveringen over te kunnen gaan, moet de voorziening 
BDU het saldo van de reserveringen overtreffen. Dit is niet het geval in de jaren 2010 en 2011  
Bij het voorliggende bestedingsplan is daarvan wel sprake in 2012, mits tussentijds geen 
nieuwe projecten in de nog op te stellen bestedingsplannen  BDU worden opgenomen.  
In het geval er in de komende periode sprake is van meevallers, dan zullen wij ons, afhankelijk 
van de omvang van die meevallers, op dit besluit beraden.  
 
In hoofdstuk 4 van het bestedingsplan BDU 2008 is een overzicht opgenomen van de reacties 
van gemeenten op het ontwerp bestedingsplan BDU 2008 en op onze overwegingen om hier 
mee om te gaan.  
 
De gemeenten zijn inmiddels over het bestedingsplan BDU 2008 geinformeerd.  
Het bestedingsplan BDU 2008 is ook ter informatie toegezonden aan het ministerie van V&W. 
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