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Beantwoording art 47 RvO aan het 
College van GS, gesteld door 
dhr. R. Dercksen van de PW-fractie 
betreffende dienstauto's 
(d.d. 19-06-2019). 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

De fractie van de PW heeft de volgende vragen gesteld volgens de procedure van artikel 47 RvO. Bij deze de 
antwoorden op de vragen. 

Toelichting fractie 
Op twitter verscheen een foto van ambtenaren van de provincie Utrecht die met de dienstauto naar de 
bijeenkomst over de Uithoflijn, gehouden in het centrum van de stad Utrecht, werden gebracht. 

De PW-fractie heeft hierover de navolgende vraag: 

1. In hoeverre draagt deze handelswijze bij aan het beeld dat de provincie wil uitdragen, waarbij iedereen 
wordt opgeroepen te fietsen dan wel gebruik te maken van het openbaar vervoer? Draagt het niet bij aan 
het beeld van een overheid die burgers allerlei beperkingen oplegt, maar zich daar zelf niets van aantrekt? 

Antwoord 
De provincie stimuleert de keuze voor de fiets en het openbaar vervoer. Als provinciale overheid leggen wij 
burgers echter geen beperking op hoe zij zich willen verplaatsen. 

In de regeling 'Gebruik dienstauto's' (besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 november 2014, 
nr. 810CEE8C tot vaststelling van regels voor het gebruik van dienstauto's in het belang van de provincie) 
staat dat directeuren van de ambtelijke organisatie bij dienstreizen gebruik mogen maken van de 
dienstauto als die beschikbaar is. 
Per rit wordt de afweging gemaakt of vervoer per fiets, dienstauto of openbaar vervoer zal plaatsvinden. In 
dit geval is dat ook gebeurd. 
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2. Was er geen dienstfiets beschikbaar om deze schamele 5,5 kilometer te overbruggen? 

Antwoord: 
Ja, er was een dienstfiets beschikbaar. 
Voorafgaand aan deze rit is een afweging gemaakt over het vervoer per fiets, dienstauto of openbaar 
vervoer. 

Hoogachtend, 
Gedepute~e~rgdeup~~- 
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