
D66

Motie: lnzicht in mobiliteitsbudgetten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juli 20!7,ter bespreking van de kadernota
2017,

Constaterende dat:
Provinciale Staten op 7 juli2014 het Mobiliteitsplan voor de periode 2OL4 - 2028 hebben
vastgesteld, bestaande uit een Mobiliteitsvisie en een Mobiliteitsprogramma

Provinciale Staten gedurende de komende maanden het mobiliteitsplan opnieuw zullen
bespreken in verband met o.a. het integreren van het beleid van het Bestuur Regio Utrecht;

dat dan tevens een nieuw Mobiliteitsprogramma zal worden vastgesteld om uitvoering te
geven aan de vastgestelde mobiliteitsvisie,

Overwegende dat:
Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan in2Ot4 een overzicht van baten en lasten (van

2OI4 - 2028), alsmede een geplande omvang en overzicht van de projecten gedurende de

looptijd van de mobiliteitsvisie is opgesteld;
Dat sindsdien geen helder totaaloverzicht is verstrekt van de voortgang van die projecten, en

Provinciale Staten daardoor geen zicht heeft op de voortgang van het gehele programma en

de ruimte die beschikbaar is binnen de diverse reserves die ten behoeve van het
Mobiliteitsplan worden aangehouden;
Het voor de controlerende en kaderstellende rol van PS van belang is om zicht te houden op
de onde rl igge nde activiteiten bij de beste m m i ngsreserves;

Het voor PS niet mogelijk is om een goede afweging te maken voor het nieuw vast te stellen
Mobiliteitsplan, zonder volledig inzicht in de voortgang tot op heden,

Dat bij de Staten ook de wens bestaat breder de inzichtelijkheid van de jaarstukken te
vergroten, inclusief inzicht in reserues en voorzieningen

Dragen het college op:

- Voorafgaand aan de bespreking van het concept mobiliteitsprogramma, maar uiterlijk voor
de indiening van de Begroting 2018, een overzicht te genereren, waarin de actuele status van

de in 2014 geplande de projecten wordt weergegeven, inclusief de bijbehorende baten en

lasten
Toe te lichten hoe deze bijlage aansluit op de bedragen onder de bestemmingsreserve
mobiliteitsprogramma (beginsaldo, m utaties, eindsaldo en prognose)

Dit overzicht als jaarlijkse bijlage toe te voegen aan de Jaarrekening

Bij het opstellen van dit overzicht daarom een methode te gebruiken, die zorgt dat een

vergelijking met andere delen van de jaarstukken

En gaa n over tot de orde van dag

Niels
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