
 

 

 
 

Vragenhalfuurtje  

 

 

Mondelinge vragen Opheffing Bestuur Regio Utrecht en de nieuwe concessie maandag 12 

maart 2012. 

 

Op 1 maart 2012 heeft minister Spies (Binnenlandse Zaken) een brief naar de Tweede Kamer 

gestuurd waarin ze de voortgang bespreekt met betrekking tot de bestuurlijke inrichting. Van 

belang is dat de Plusregio Bestuur Regio Utrecht per 1 januari 2013 wordt opgeheven. Het 

kabinet gaat ervan uit dat de provincies samen met de gemeenten die horen tot de op te heffen 

WGR-prusregio’s in goed overleg zoeken naar oplossingen voor vraagstukken die zich in de 

toekomst voordoen rond de samenwerking en op dit moment bij de overheveling van taken. 

Eén in het oog springend vraagstuk is de concessieverlening voor het openbaar vervoer. (De 

nieuwe concessieperiode start 11 maanden na de opheffing van het BRU)  

 

1. Is het college het met de SP fractie eens dat het besluit over de nieuwe Openbaar 

Vervoersconcessie genomen moet worden door het orgaan dat ook voor de uitvoering 

van deze concessie verantwoordelijk wordt, de provincie Utrecht? Zo nee, waarom 

niet? 

 

2. Kan het besluit over deze concessie door de provincie worden genomen zonder dat de 

gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht feitelijk is opgeheven? Zo nee, 

waarom niet? 

3. Is het college voornemens zich inspanningen te getroosten die leiden tot een 

afhandeling door de Provincie Utrecht van de concessieverlening voor het openbaar 

vervoer in het BRU-gebied op een zo kort  mogelijke termijn? 

 

Ad Meijer (SP) 

 



 
 

Motie: Provincie neem OV-aanbesteding over in BRU-gebied! 
 
Utrecht, 12 maart 2012 
 
De Staten, 
 
Constaterende dat de WGR + Regio Bestuur Regio Utrecht per 1 januari 2013 wordt 
opgeheven. 
 
Overwegende  

- Dat de nieuwe OV concessieperiode 11 maanden na de opheffing van het 
BRU start 

- Dat de Provincie Utrecht afdoende ervaring heeft met aanbestedingen in het 
OV 

- Dat de provinciale schaalgrootte een verantwoorde tariefstelling mogelijk 
maakt 

- Dat de Provincie Utrecht een democratisch gecontroleerd bestuursorgaan is, 
dit in tegenstelling tot andersoortige bestuurlijke samenwerkingsverbanden. 

 
Dragen het College op datgene te doen wat in haar vermogen ligt om op een zo kort 
mogelijke termijn de OV-aanbesteding en concessieverlening van het Bestuur Regio 
Utrecht over te nemen. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Ad Meijer, 
Statenlid SP      
 


