
VERWORPEN 

Amendement Zorgvuldige inzet reserve mobiliteitsprogramma en inzicht investeringsruimte 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019, 
ter bespreking van de Programmabegroting 2020-2023 

Constaterende 

• Dat het College van GS voorstelt in de periode 2020-2023 in totaal€ 68 miljoen te onttrekken 
aan de reserve mobiliteitsprojecten; 

• Dat de wijze waarop investeringen financieel gedekt worden is gewijzigd; 
• Dat de investeringsruimte wegen wordt ingezet ter dekking van nieuw beleid. 

Overwegende 

• Dat het wenselijk is een integraal beeld te hebben van huidige en toekomstige projecten op 
het gebied van infrastructuur in relatie tot de huidig en toekomstig aanwezige financiële 
dekking; 

• Dat ook op de middellange termijn investeringen nodig zullen blijven in wegen, zowel om 
toekomstige woningbouwlocaties te kunnen ontsluiten als ter bestrijding van files; 

• Dat een wijziging in boekhoudkundige verwerking van investeringen er niet toe mag leiden 
dat essentiële projecten niet meer gerealiseerd kunnen worden. 

Besluiten aan de besluitpunten bij Statenvoorstel nummer 81FA1AC4 het volgende besluitpunt toe 
te voegen 

• Gedeputeerde Staten opdracht te geven: 

a. Bij de 26 Utrechtse gemeenten te inventariseren welke infrastructurele projecten binnen 
een termijn van 10 jaar verwacht worden, danwel gewenst zijn; 

b. Een overzicht hiervan op te stellen met daarbij de lopende mobiliteitsprojecten excl. OV, 
reeds besloten projecten, projecten waar bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt en 
projecten die in planvormingsfase zijn, inclusief financiële consequenties en indicatieve 
planning; 

c. Inzicht te geven in de financiële effecten van het dekken van investeringen in 
mobiliteitsprojecten uit kapitaallasten ten laste van de exploitatie, inclusief een 
doorrekening van alternatieve dekkingsvormen; 

d. Hierbij ook inzicht te geven over de status van de N201 in vervolg op het PS besluit van 
18 februari 2019 met betrekking tot de voorkeursvariant inclusief aanwezige financiële 
dekking; 

e. Provinciale Staten hierover uiterlijk voorafgaand aan de Kadernota 2021 te informeren. 

Vincent Janssen, VVD 


