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Inleiding 

Op 28 februari 2006 hebben GS ingestemd met het “Samenwerkingsovereenkomst gedragsbeïnvloeding en 
verkeersveiligheid ROV Utrecht”. In deze overeenkomst komen Provincie Utrecht en het Bestuursorgaan Regio 
Utrecht overeen jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen voor het ROV-Utrecht (Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Utrecht). Eventuele exploitatieverschillen worden jaarlijks opgevangen in een fonds en 
blijven beschikbaar voor het ROV-Utrecht. Aan het fonds is een maximum verbonden van € 250.000. Indien het 
saldo van het fonds boven dit bedrag uitkomt wordt het meerdere via vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over 
de twee partijen en geretourneerd.  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 16 oktober 2006 tot het instellen voorziening 
Egalisatiefonds ROV. 
 

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 september 2006, dienst/sector WVV/VPO, nummer 
2006wvv000684i; 
 
Overwegende;  
 
Doelstelling is om eventuele exploitatieverschillen jaarlijks op te vangen in een fonds.  
 
Gelet op; 
Artikel 143, tweede lid, van de Provinciewet 
 
Besluiten:  
 
� Het plan voor het instellen van een Voorziening ROV-Utrecht vast te stellen zoals weergegeven in 

de bijlage bij dit besluit. 
 
� De nota voor kennisgeving aan te nemen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 143, tweede lid, van de Provinciewet 
 
Beoogd effect 
Op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Utrecht en het BRU ontvangt het 
ROV-Utrecht jaarlijks gelden. Deze gelden worden ingezet voor het uitvoeren van het werkplan ROV.  
Resterende gelden moeten voor betreffende doel behouden blijven. 
Daarom is het noodzakelijk hiervoor een voorziening in te stellen. 
 
Argumenten 
Onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst 
Het betreft hier een voorziening omdat het een schuld betreft. Het ene deel is een schuld aan het BRU, 
het provinciale deel is onderdeel van de BDU-bijdragen een schuld aan het Rijk. 
 
Kanttekeningen 
Plafondbedrag 
In bovenstaande overeenkomst is een maximumbedrag van € 250.000 overeengekomen. Bedrag boven 
dit maximum worden via een in de samenwerkingsovereenkomst vastgestelde verdeelsleutel 
geretourneerd naar beide partijen. 
 
Minimumbedrag 
Deze voorziening mag niet negatief staan. 
 
Onttrekkingen 
Het bedrag waarmee de kosten van het werkplan in een bepaald jaar de in dit kader van de PU en BRU  
ontvangen bedragen overschrijden. 
 
Beschikkingsbevoegdheid 
GS (gedelegeerd aan de gedeputeerde) stellen het werkplan ROV vast. PS nemen daarover formeel 
besluit bij begroting, begrotingswijziging en jaarrekening. 
 
Rentebijschrijving: Geen 
 
Europa 
Er zijn geen Europees rechterlijke aspecten. 
 
Communicatie 
Het instellen van het egalisatiefonds ROV is een formele procedure. Het BRU zal hierover worden 
geïnformeerd. 
 
Bijlagen 
Zie pagina 5 “Plan voor het instellen van een Voorziening ROV-Utrecht” 
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Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Plan voor het instellen van een Voorziening ROV-Utrecht

Inleiding 
Op 28 februari 2006 hebben GS ingestemd met de “Samenwerkingsovereenkomst gedragsbeïnvloeding en 
verkeersveiligheid ROV Utrecht”. In deze overeenkomst komen Provincie Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht 
overeen jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen voor het ROV-Utrecht (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Utrecht). 
 
Probleem 
Op grond van deze samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Utrecht en het BRU ontvangt het 
ROV-Utrecht jaarlijks gelden. Deze gelden worden ingezet voor het uitvoeren van het werkplan ROV.  
Resterende gelden moeten voor betreffende doel behouden blijven. Daarom is het noodzakelijk hiervoor een 
voorziening in te stellen. 
 
Oplossing 
Door het instellen van een voorziening kunnen exploitatieverschillen worden opgevangen in een fonds en blijven 
beschikbaar voor het ROV-Utrecht. Aan het fonds is een maximum verbonden van € 250.000. Indien het saldo 
van het fonds boven dit bedrag uitkomt wordt het meerdere via een in de samenwerkingsovereenkomst 
vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over de twee partijen en geretourneerd. 
 
Vulling van de voorziening ROV-Utrecht 
De voorziening ROV-Utrecht wordt jaarlijks gevuld met het bedrag dat Provincie Utrecht en het Bestuur Regio 
Utrecht beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het werkplan ROV-Utrecht. Dit jaar was dat 
respectievelijke € 119.000, - en € 114.000, -. 
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