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Onderwerp Statenbrief: Beschikking Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Wij hebben onlangs een subsidiebeschikking verleend om daarmee het provinciale deel van de regionale bijdrage 
aan de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht ter beschikking te stellen aan de gemeente Utrecht. 
De gemeente vormt het bevoegd gezag voor de NRU.  
Door middel van deze statenbrief wordt u geïnformeerd over het verlenen van de beschikking en de relatie die 
deze beschikking heeft met de transitieafspraken BRU. 
 
Voorgeschiedenis 
In december 2010 zijn er tussen Rijk, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en BRU afspraken gemaakt over de 
bereikbaarheid van de regio. De afspraken hadden betrekking op het voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht, 
de Uithoflijn en op de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht.  
Ten aanzien van het provinciale deel van de regionale bijdrage heeft u op 7 februari 2011 besloten tot het 
beschikbaar stellen van 16,7 mln. euro (prijspeil 2010) ten laste van de algemene reserve. 
 
Essentie / samenvatting: 
Met betrekking tot de NRU is afgesproken dat de regionale partijen een gezamenlijke bijdrage leveren van € 50 
mln. (exclusief BTW, prijspeil 2010). De drie regionale partijen zouden elk 1/3 deel van de regionale bijdrage 
bijdragen.  
 
Met de Wet afschaffing plusregio’s, zijn alle middelen en bevoegdheden m.b.t. de Wet Brede Doeluitkering (BDU) 
Verkeer en Vervoer overgaan van BRU naar de provincie. De provincie heeft hiermee de verantwoordelijkheid 
van BRU met betrekking tot de NRU overgenomen. Binnen BRU is oorspronkelijk € 5 mln. gereserveerd voor de 
NRU. Met de transitie van BRU naar provincie Utrecht is een discussie met de U10 gemeenten ontstaan over de 
financiering van het BRU deel van de NRU. 
 
Op 15 juni 2016 heeft een bestuurlijk overleg met de U10 gemeenten plaatsgevonden over de transitie afspraken 
BRU. In het overleg is afgesproken dat de NRU onderdeel uit maakt het RUVV. Daarmee is 1/3 van de regionale 
bijdrage (€16,7 mln., van voormalig BRU) beschikbaar binnen het RUVV. 
 



 

  

 

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door het beschikbaar stellen van het provinciale deel van de regionale bijdrage, wordt de Noordelijke Randweg 
opgewaardeerd waarmee deze voldoet aan onze beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in de mobiliteitsvisie. 
 
Financiële consequenties 

Het provinciale deel van de regionale bijdrage ad € 16,7 mln.(prijspeil 2010) is in op 7 februari 2011 door een 
besluit van Provinciale Staten beschikbaar gesteld. Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd. 
Het deel van voormalig BRU aan de regionale bijdrage ad € 19,7 mln.(inclusief indexatie) is vastgesteld in het 
RUVV 2016.\ 
In de beschikking is een voorwaarde opgenomen waarbij de subsidie ingetrokken wordt, wanneer de NRU niet 
gerealiseerd wordt. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Met het beschikbaar stellen van de regionale bijdrage voert de gemeente Utrecht het project uit. Inzet van de 
gemeente is om voor de zomer van 2017 een raadsbesluit voor te leggen over het ontwerp.  
 

Medio september 2016 volgt een bestuurlijk overleg met de U10 gemeenten over het geactualiseerde RUVV 

2016. U wordt over de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd. 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


