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Motie mobiliteitsreserve 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2019 

Constaterende 
• Dat volgens de programma begroting, Gedeputeerde Staten in de komende vier jaar 

constateren dat €69 miljoen vrij beschikbaar komt uit de mobiliteitsreserve omdat 
hier tegenover geen projecten staan waar financiering voor nodig is of dat projecten 
minder kosten; 

• Dat in antwoord op technische vragen over welke projecten nu precies niet doorgaan 
en de behandeling van de begroting in de commissie BEM de gedeputeerde 
mobiliteit niet kon aangeven om welke projecten het ging 

• De gedeputeerde daarnaast aangaf nog met verschillende partijen overleg te moeten 
plegen cq te moeten inlichten over dat hun plannen niet doorgingen 

• Dat 29 oktober 2019 een memo is ontvangen dat nog steeds geen inzicht geeft in 
welke projecten niet doorgaan 

Overwegende 
• Dat geld uit reserves alleen maar als vrij mag worden aangemerkt als er op geen 

enkele manier een claim op ligt of op enige manier voor toekomstige plannen is 
bestemd; 

• Dat als er nog overleg nodig is met partijen die verwachten dat er geld beschikbaar 
komt uit de mobiliteitsreserven of dat partijen nog geïnformeerd moeten worden 
over het feit dat hun plannen niet doorgaan dit geld niet als vrij bestempeld mag 
worden 

• Dat de technische vragen gesteld door verschillende fracties ook na behandeling in 
de commissie BEM niet naar behoren zijn beantwoord waardoor de Staten haar 
controlerende rol niet goed kan uitoefenen; 

Draagt Gedeputeerde Staten op: 
• De Staten voor het einde van 2019 een uitgebreide lijst te doen toekomen van alle 

mobiliteitsprojecten die uit de mobiliteitsreserve gefinancierd worden of 
gefinancierd gaan worden tijdens de komende vier jaar inclusief de verwachte kosten 

• De Staten voor het einde van 2019 een lijst te doen toekomen van alle 
mobiliteitsprojecten die niet meer gefinancierd gaan worden inclusief projecten waar 
eerst nog overleg met partijen zoals gemeenten voor nodig is; 

• De vrijval vanuit de mobiliteitsreserve op deze manier te herbereken en te delen met 
de Staten. 
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