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Bijlage(n):                   Definitief overdrachtsdocument Gebiedsverkleining BRU

,QOHLGLQJ
Al lange tijd bestaat overeenstemming over het verkleinen van het Bestuur Regio Utrecht. 13
gemeenten treden uit en hebben de provincie wederom als naasthogere bestuurslaag. In het definitieve
overdrachtsdocument staat weergegeven hoe de provincie en het BRU van plan zijn de ontvlechting
vorm te geven om te voorkomen dat de burger er iets van merkt en dat voor gemeenten een gat valt.
Op een eerder moment hebben ook de 13 gemeenten commentaar gegeven op eventuele
onduidelijkheden in het document. Die zijn inmiddels naar tevredenheid weggenomen.

Het document is vervolgens 21 mei verstuurd aan gemeenten tbv. hun besluitvorming over de
ontvlechting. Het document beslaat diverse beleidsterreinen (economie, milieu, volkshuisvesting,
verkeer en vervoer) maar kent een duidelijk accent als het gaat om verkeer en vervoer en
volkshuisvesting. BRU en provincie zijn er in geslaagd alle onderwerpen naar tevredenheid van beide
partijen te regelen. De gemeenten hebben inmiddels allen uittredingsbesluiten genomen. Het is aan de
staten (30 juni) en het AB van het BRU (2 juli) dit overdrachtsdocument vast te stellen.
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Besluit van 30-06-2003 tot vaststelling van het definitief overdrachtsdocument,

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 3 juni 2003, dienst/sector WBT, nummer
2003WEB000889i;

Overwegende dat:
- alle 13 gemeenten besluiten hebben genomen die strekken tot uittreding uit het BRU;
- de vormgeving van de ontvlechting naar tevredenheid van BRU en provincie is vormgegeven;

Gelet op:
- de afspraak met het BRU en de 13 gemeenten om de ontvlechting voor 1 juli inhoudelijk af te

ronden.

Besluiten:

� Het “Definitief overdrachtsdocument gebiedsverkleining BRU” vast te stellen zoals weergegeven
in de bijlage bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Het gaat om het realiseren van de gebiedsverkleining van het BRU zonder dat de burger er iets van
merkt en zonder dat de gemeenten in een vacuüm terechtkomen. De afspraken in dit
overdrachtsdocument zijn daarvoor nodig.

)LQDQFLsQ
Qua middelen heeft het voorstel vooral gevolgen op het gebied van verkeer en vervoer, hieronder zijn
de belangrijkste weergegeven.
- Zo ontvangt de provincie 850.000 euro vanuit de OV-reserve van het BRU.
- De provincie ontvangt vanaf 1 januari 2004 de rijksbijdrage voor CVV (maar draagt deze tot 1

juni 2004 over aan het BRU vanwege doorlopen concessie). Daarnaast zullen de provincie en de
gemeenten een nader te bepalen bedrag moeten investeren in CVV in de 13 gemeenten.

- De provincie ontvangt de rijksbijdrage voor de OV-lijnen die zij overneemt (zie pag.4
overdrachtsdocument).

- De provincie krijgt als gevolg van de GDU-verdeling meer geld voor dergelijke projecten (nader
te bepalen door het Rijk)

- De provincie zal een proportioneel deel van de gelden voor toezicht op huisvesting statushouders
niet langer overdragen aan het BRU.

5HDOLVDWLH
De afspraak is gemaakt om de inhoudelijke voorbereiding van de gebiedsverkleining en de
ontvlechting op 1 juli 2003 afgerond te hebben. Met dit overdrachtsdocument slagen BRU en
provincie daarin. Op basis van het document moeten provincie, BRU en gemeenten echter nog wel
acties ondernemen (die in de laatste paragraaf staan omschreven) om de gebiedsverkleining inderdaad
vloeiend te laten verlopen op 1 januari 2004.

&RPPXQLFDWLH
- Het document is op dit moment reeds in het bezit van de gemeenten zodat zij hun

uittredingsbesluiten kunnen nemen. Die zijn nodig voor de voortgang van het proces en voor het
behalen van de datum van 1 juli 2003.

- Na besluitvorming in AB BRU en de staten zal een persbericht worden uitgebracht en zal in prov.
een artikel verschijnen.

- Op 1 januari 2004 zal de gebiedsverkleining gemarkeerd worden op een nader te bepalen wijze.

%LMODJHQ
- Definitief overdrachtsdocument Gebiedsverkleining BRU

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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