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BRU gelden mogen niet aangewend worden om de tekorten te dekken aanleg Uithoflijn

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 19 maart 2018,

Gonstaterende dat:

De BRU gelden bedoeld waren voor de U10 gemeenten voor verbetering van Openbaar Vervoer
verkeersprojecten - zoals bijvoorbeeld fietspaden - in deze U10 gemeenten,

lnmiddels de BRU in 2Q15 is opgeheven is en dat de gelden - 14 miljoen euro - bedoeld voor de
U10 gemeenten als een afzonderlijk post in de Provinciale Staten Utrecht begroting 2018 is
opgenomen en aangewend moet worden voor verbetering van Openbaar Vervoer in de genoemde

U10 gemeenten,

a

a

a De desbetreffende U10 gemeenten rekening hebben gehouden in hun eigen begroting 2018 met
het aan hen toekomende evenredige deel van het totaalbedrag van 14 miljoen euro,

Dat voornoemde 14 miljoen euro wellicht wordt aangewend om de tekorten op de Uithoflijn te
dekken, tenvijl dit bedrag daarvoor nooit þestemd is geweest,

Dat de ontstane tekorten op de Uithoflijn gedragen dient te worden door de Gemeente Utrecht,

immers deze Gemeente heeft het meeste baat bijde Uithoflijn,

Overwegende dat:

Ten onrechte het gezamenlijke bedrag van 14 miljoen euro toekomende aan de U10 gemeenten

bestemd gaat worden om het tekort op de Uithoflijn te dekken waardoor de U10 gemeenten ernstig
worden benadeeld,

De U10 gemeenten hierover niet vooraf zijn geinformeerd door Provinciale Staten Utrecht en

nimmer hun akkoord hiervoor hebben verleend,

Dat de U10 gemeenten hierdoor onevenredig worden benadeeld vanwege het feit dalzij thans geen

kloppende begroting 2018 kunnen maken,

Dat de burgers in de U10 gemeenten onevenredig worden benadeeld doordat al het voor hen

bestemde geld voor Openbaar Vervoer in hun gemeenten thans enkel en alleen wordt aangewend

voor dekking van de tekorten op de Uithoflijn waardoor noodzakelijke aanleg en behoud van

Openbaar Vervoer verkeersprojecten in hun gemeenten niet kunnen worden gerealiseerd.

a

a

a

a

a

a



Spreken als hun mening uit dat:

De BRU gelden van in totaal 14 miljoen euro uitsluitend toekomt aan de U10 gemeenten en dat
deze gelden uitsluitend naar evenredigheid dienen te worden aangewend voor verkeersprojecten in

die desbetreffende U10 gemeenten,

De BRU gelden nimmer mogen worden aangewend als dekkingsmiddel voor een tekort op de
Uithoflijn tenzij met instemming van de U10 gemeenten.

Draagt het Gollege op:

a

Te garanderen dat de overgebleven BRU gelden van 14 miljoen euro uitsluitend en alleen wordt
aangewend voor het oorspronkelijke doel, namelijk om aan de U10 gemeenten naar evenredigheid
deze gelden uit te keren conform de door deze U10 gemeenten opgestelde begrotingen 2018 e.v.
waardoor de aanwending voor Openbaar Vervoer verkeersprojecten ook daadwerkelijk ten goede
komt aan de burgers woonachtig in een van U10 gemeenten,

rUâ-rq hiLj"t*ø
Te garanderen dat het tekoù6ñtstaan door de aanleg van de Uithoflijn uitsluitend gedragen wordt
door de Gemeente Utrecht zodat de andere gemeenten behorende tot de U10 hiervan niet de dupe
worden.

En gaan over tot de orde van de dag.

5OPLUS Mieke Hoek

a

a




