
 

 

MEMORANDUM

 
 
 
 
 

DATUM 11-4-2022 

AAN Commissie Milieu & Mobiliteit 

VAN Gedeputeerde Schaddelee 

ONDERWERP Verantwoording U-OV en Syntus Utrecht 2019 e.v. 

In de commissie M&M van 9 maart 2022 is een vraag gesteld over wanneer de verantwoording van de U-OV- en 
Syntus Utrecht-concessies over 2019 beschikbaar komt, n.a.v. een opmerking die de accountant hierover 
gemaakt had t.b.v. de jaarrekening. Middels dit korte memo breng ik u op de hoogte van de stand van zaken 
 
Verantwoordingen U-OV en Syntus Utrecht 2019 
De verantwoording van beide concessies, en met name U-OV, heeft langer op zich laten wachten dan 
gebruikelijk, veroorzaakt door de grote drukte bij zowel de OV-vervoerders als bij de provincie Utrecht door de 
coronacrisis.  
 

• De verantwoording van U-OV is eind 2021 binnengekomen. Deze was vanuit U-OV dus al ontvangen bij 
de commissie van 9 maart. Daarna doorloopt een dergelijke verantwoording altijd een aantal 
controlestappen bij de provincie, voordat de exploitatiesubsidie vanuit de provincie aan U-OV (Qbuzz) 
ook daadwerkelijk vastgesteld wordt. Inmiddels is de subsidie definitief beschikt. 

 
• De verantwoording van Syntus Utrecht 2019 is in juni 2021 binnengekomen. De exploitatiesubsidie voor 

Syntus Utrecht (Keolis) 2019 is in september 2021 definitief vastgesteld. 
 
Verantwoordingen 2020 
Inmiddels is PU met de vervoerders bezig met de verantwoordingen over 2020. Dit is het eerste coronajaar, en 
daardoor ingewikkelder dan normaal, omdat de vervoerders (naast de exploitatiesubsidie aan PU) ook aan het 
Rijk moeten verantwoorden over de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV 2020). Deze verantwoording loopt 
via PU: de vervoerders verantwoorden aan PU, het PU verantwoordt op zijn beurt aan het Rijk. Dit is tijd kritischer 
dan de verantwoording over de exploitatiesubsidie, omdat de verantwoording richting het Rijk uiterlijk op 16 juli 
2022 moet gebeuren via het ‘loket’ Single Information, Single Audit (SiSa). Inmiddels zijn van beide vervoerders 
de verantwoordingen over de BVOV 2020 binnen, en is er dus geen beletsel om tijdig richting het Rijk te 
verantwoorden. Overigens was het Rijk zeer laat met het opstellen van de protocollen voor verantwoording 
BVOV; wat ook weer te maken had met het onverwachte van de coronacrisis. De afhandeling van de 
verantwoording van de exploitatiesubsidies 2020 volgt zo snel mogelijk hierna.  


