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Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan
het College van GS, gesteld door de
heer R. Dercksen van de Partij voor de
Vrijheid betreffende BestMob
(d.d.20-05-2014)

Geachte heer Dercksen, geachte Partij voor de Vrijheid-fractie,

De PW-fractie heeft vragen gesteld over het GS besluit van221412014 waarin GS besluiten een extra bijdrage
te reserveren bij de start van het project BestMob, vallend binnen het Europese Netwerk ClimateKlC.

Hierbij treft u de beantwoording van uw vragen aan.

1.

Wat is zijn de zwaanivegende redenen om dit project op te starten, daar waar klaarblijkelijk de bestaande
budgetten niet toereikend zijn?

Antwoord:
Het projectvoorstel BestMOB is ingediend bij de EU om op Europese schaal de positieve ervaringen van
spitsmijdprojecten (in Utrecht Spitsvrij) in business modellen te vertalen. ln het project BestMOB wordt
ondezocht of de brede maatschappelijke baten ook (deels) privaat gefinancierd kunnen worden. Hierdoor
worden de kosten niet meer (volledig) door de overheid gefinancierd. Dit ontstaat niet vanzelf, wij zien hier een
rol voor ons als overheid in de initiële fase van de aanpak van dit vraagstuk.

Het projectvoorstel is door het Climate KIC gehonoreerd. ln een tussentijds besluit van de board van het
Climate KIC zijn de vergoedingen voor de private partijen fors teruggebracht. Dit betekende dat een groot deel
van de inzet van het kennisinstituten voor eigen kosten zou komen. Daarmee zouden ze afhaken en was er
geen basis meer voor wat in onze ogen een waardevol projectinitiatief is. Om het projectvoorstel toch uit te
kunnen voeren is een inschatting gemaakt van de efra kosten, die zijn evenredig toegerekend aan de provincie
Utrecht en de private partijen.

2.
Delen andere partners in het project ook mee in de extra bijdrage en zo ja in welke verhoudingen? Graag een
ovezicht van de partijen die extra bijdragen en de hoogte van de bedragen.

Antwoord:
De extra kosten hebben betrekking op de vergoedingen van de private partijen. Dat betreft in dit project de
kennisinstellingen TNO en Arcadis. De kosten zijn evenredig verdeeld over deze Provincie Utrecht en de private
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partijen. Dat betekent een extra eigen bijdrage van TNO van € 16700, van Arcadis € 11400. Het betreft hier een
reservering. Als er geen aanleiding voor is, dan zal het budget niet of slechts deels worden aangesproken.

2a.
lndien anderen niet of verhoudingsgewijs minder bijdragen: Zijn er pogingen ondernomen om deze extra kosten
over andere deelnemende landen en/of organisaties te delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De andere deelnemende regio's in Europa hebben geen extra reservering in budget gemaakt. De kortingen
hebben geen betrekking op hun inzet. De Provincie Utrecht is de initiator en de lead partner van het project en
heeft als enige een budgetreservering gemaakt omdat de eindverantwoordelijkheid ook bij de Provincie Utrecht
ligt.

3.
Realiseert u zich dat het uitgeven van andermans geld, te weten belastinggeld, schadelijk is voor de economie
en de werkgelegenheid in Nederland en Utrecht?

Antwoord:
Het project is gericht op het opzetten van businessmodellen waarmee bedrijven worden gefaciliteerd in het
opzetten van nieuwe verdienmodellen gericht op mobiliteit. Het effect is daarmee positief op het gebied van
leefbaarheid en bereikbaarheid, maar ook economisch interessant voor ondernemers.

4.
Welke gedragsveranderingen worden beoogd en waarom?

Antwoord:
Gedragsverandering betekent hier het aanpassen van gewoontegedrag van automobilisten. Wanneer dit
betekent dat reizigers bewust niet meer in de spits rijden, heeft dat een positief effect op de doorstroming op de
snelwegen.

5.
Wanneer kunnen wij de overtuigende resultaten van dit project tegemoet zien?

Antwoord:
Het project BestMOB wordt in het najaar 2014 afgerond. We zullen u na afronding van het project over de
resultaten i nformeren.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter

Secretaris
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