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3. M&M CDA 18 Vraagje , n.a.v .afwikkeling BRU , ik neem aan dat alle door BRU 
verstrekte  subsidies voor zover nog relevant voor 2019 niet 
worden gewijzigd ? Is dat zo ?

Ja, dit heeft inderdaad geen wijzigingen tot gevolg 
voor de destijds voor BRU verleende subsidies.

FIN, A. 
Vermeeren

9. M&M CDA 41 Spooronderdoorgang Maarsbergen, pro rail heeft kennelijk kosten 
in het verleden gemaakt maar aangegeven wordt dat wij niet 
weten hoeveel ? Is dit niet buitengewoon zorgelijk ? Ook gegeven 
de uitvoeringsproblemen van pro rail ?

De provincie Utrecht heeft in september 2019 een 
rapportage van ProRail ontvangen waarin alle 
kosten van ProRail tot en met april 2019 zijn 
opgenomen. Deze kosten betroffen voornamelijk 
overlegkosten geadministreerd onder PEAT-kosten 
(Projectmanagement- en Engineeringkosten, 
inclusief Administratie en Toezicht). Deze 
rapportage zal in de eerstvolgende vergadering van 
de stuurgroep Maarsbergen worden vastgesteld. In 
de rapportage heeft ProRail tevens gemeld dat de 
verwachte kosten van ProRail binnen het 
afgesproken budget zullen blijven.

MOB, J. 
Pleijsier, 

10. M&M CDA 45 fiets, pag. 45, nogal cryptisch taalgebruik , laatste zin over lineaire 
financiële karakter versus een realistischer beeld van de 
begroting roept vele vragen op, wat is hier aan de hand ?

Met deze zin is aangegeven dat de 
Uitvoeringspropgramma’s een realistischer beeld 
zullen geven over de werkelijke uitgaven door de 
jaren heen. Op dit moment is de begroting 
gebaseerd op het Mobiliteitsprogramma waarbij 
een inschatting is gemaakt van het totale 
programma over de komende jaren en dit is in 
gelijke delen verdeeld over de jaren 2019-2023. In 
de praktijk zullen de uitgaven in de jaren veel meer 
fluctueren.

MOB, J. 
Pleijsier
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11. M&M CDA 46 Bijstelling 4 mio Driebergen Zeist vereist nadere uitleg, kan dit 
niet helemaal volgen.

Bij de jaarrekening controle 2017 is gebleken dat 
project Driebergen Zeist ten onrechte via de 
exploitatie loopt. 
Alleen de bijdrage vanuit de provincie hoort via de 
exploitatie te lopen. Dit is voorgaande jaren al 
verantwoord. Alle bijdragen van derden en de 
uitgaven die op dit project plaatsvinden mogen 
geen resultaat geven binnen de exploitatie van de 
provincie omdat wij geen eigenaar zijn. En worden 
daarom via de balans verantwoord. Uiteindelijk 
zullen alle gelden besteed worden aan het project 
of worden terug betaald aan de partners. 
De bedragen die nu in de begroting zijn 
opgenomen worden daarom nu naar nul gebracht.

MOB, J. 
Pleijsier

 


