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Geachte dames en heren, 
 
Jaarlijks stellen wij op basis van de te verwachten Brede Doeluitkering voor Verkeer en Vervoer 
(BDU) een BDU bestedingsplan op. Hierbij ontvangt u ter kennisname het door ons op 15 september 
2009 vastgestelde Bestedingsplan BDU 2010. Op basis van eerdere besluitvorming wordt het 
belangrijkste deel van het budget besteed aan Openbaar Vervoer. Daarnaast ontvangt het Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid een bijdrage, wordt 1 mln. per jaar besteed aan de dekking van het 
Richtprogramma SMPU en wordt 3 mln. per jaar gereserveerd voor maatregelen in het kader van de 
pakketstudies verkeer en vervoer. 
 
Op 26 mei 2009 stelden wij, voorafgaand aan het BDU 2010, het ontwerp Bestedingsplan BDU 2010 
vast. Tot 1 augustus konden het BRU, inliggende niet BRU gemeenten en omliggende provincies hun 
reactie hierop kenbaar maken. Organisaties hebben hiervan geen gebruik gemaakt. 
 
Ondertaande tabel laat zien hoe de BDU in 2010 wordt besteed.  

BDU 2010 
bedragen prijspeil 2009 in € * 1.000

Voorziening BDU op 01 januari 2010 41.501

Inkomsten:  

Dotatie BDU 2010 relatief deel 36.000

Donatie BDU 2010 absoluut deel 8.552

Specifieke bijdrage tbv convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut) (zie ook J) 9.831

Voorfinanciering P&R station Baarn  226

Totaal inkomsten 2010 54.609

Uitgaven:  

A Exploitatie Openbaar Vervoer 31.306

B Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, Vervoermanagement en Luchtkwaliteit 1.099

C MIT-afspraken en provinciale infrastructuur 9.625

D Medefinanciering Richtprogramma SMPU + 1.000

E Pakketstudiemaatregelen VERDER 5.905
F Instandhouden overzetveren  288

G Gemeentelijke infrastructuur 13.175

H Nieuwe provinciale en gemeentelijke projecten 0

I Prijscompensatie 2010 0

J Uitvoering convenant Mobiliteitsaanpak (voorheen Beter Benut) 4.405

Totaal uitgaven BDU 2009 66.803

Bestedingssaldo 2009 -12.194
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Voor een andere toelichting verwijzen wie u naar het bijgevoegde bestedingsplan BDU 2010. 
 
Geen nieuwe gemeentelijke projecten opgenomen: 
In de jaren 2008 en 2009 was er geen ruimte om nieuwe infraprojecten in het BDU bestedingsplan op 
te nemen. Volgens de meerjarenraming uit het definitief BDU 2009 zou de situatie van onvoldoende 
ruimte voor nieuwe projecten in elk geval tot ná 2011 voortduren. Hierin is een positieve ontwikkeling 
zichtbaar doordat de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgestelde BDU beschikking 
voor 2009 hoger is uitgevallen dan voorzien. Op basis van de meerjarencijfers in de begroting 2009 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat veronderstellen we dat ook de BDU bijdragen 2011, 
2012 en 2013 hoger zullen uitvallen dan voorzien. Hierdoor zal er sneller voldoende ruimte zijn om op 
bredere schaal nieuwe projecten, waaronder gemeentelijke infraprojecten, op te nemen in BDU 
bestedingsplannen.  
 
Met het oog op de huidige onzekerheid rond rijksuitkeringen hebben we het verstandig geacht om in 
de BDU 2010 nog niet op deze ontwikkeling in te spelen. We hebben er bewust van afgezien 
gemeenten uit te nodigen om infraprojecten voor de BDU 2010 aan te melden. In de BDU 2010 is 
overigens wel voorzien in de uitbetaling aan gemeenten van ruim € 13 mln. in verband met de 
afrekening van de op basis van voorgaande BDU bestedingsplannen gereserveerde bijdragen.  
 
Bij bevestiging van de hierboven aangegeven positieve tendens in inkomsten, in de door het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat in december 2009 af te geven BDU beschikking 2010, zullen we 
gemeenten volgend jaar uitnodigen om infraprojecten aan te melden voor het ontwerp bestedingsplan 
BDU 2011. 
 
Vervolg: 
Wij dienen het bestedingsplan BDU 2010 ter kennisname in bij het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. In december 2009 ontvangt de provincie de BDU-beschikking 2010 van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. Wij toetsen de beschikking aan het bestedingsplan BDU 2010 en tekenen 
zonodig (bijvoorbeeld als een lager bedrag is beschikt dan verwacht) binnen zes weken na ontvangst 
bezwaar aan tegen de beschikking. Indien nodig passen wij het bestedingsplan BDU aan de 
beschikking van het ministerie aan. Voor 1 februari 2010 stellen wij het definitieve bestedingsplan 
BDU 2010 vast. Het definitieve bestedingsplan BDU 2010 zenden wij u eveneens ter kennisname toe. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 

Voorziening per 31 december 2010 29.307

Reserveringen:  

K Saldo reservering pakketstudiemaatregelen per 31-12-2010 5.222

L Saldo reservering OV per 31-12-2010 5.989

Totaal BDU reserveringen t/m 2010 11.211

Bestedingsruimte BDU per 31 december 2010 18.095


