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Geacht college, 

De verkeers- en vervoerstaken van BRU zijn per 1 januari 2015 overgegaan naar de provincie 
Utrecht. De wethouders verkeer en vervoer van de negen deelnemende gemeenten hebben kenbaar 
gemaakt de samenwerking op het thema verkeer en vervoer voort te zetten, Dit voornemen is ook 
opgenomen in de herziene druk van 'We zijn gisteren begonnen', het advies van tien 
gemeentesecretarissen in opdracht van burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein over de 
toekomst van regionale samenwerking (zie www.utrecht10.nl). 

De wethouders willen blijven samenwerken, omdat: 
onze regio een fijnmazig infrastructuurnetwerk kent met een hoge verkeers- en 
vervoersintensiteit, wat noodzaakt tot onderling afstemmen van beleid; 
we met de provincie Utrecht hebben afgesproken dat de door BRU opgestelde beleidsstukken 
tot 2020 voor hen het uitgangspunt vormen, en dat bij herijking van het beleid door de provincie 
de gemeenten vooraf bestuurlijk geconsulteerd worden; 
we door de provincie bestuurlijk nauw betrokken worden bij het vaststellen van het jaarlijkse 
OV-vervoerplan door de vervoerder van de regioconcessie; 
we als regio gezamenlijk willen optrekken in regio-overstijgende overleggen, zoals het 
Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte Transport (BO MIRT) en de 
spoortafel. 

Als bijlage bij deze brief treft u het Bestuursconvenant Verkeer Å Vervoer in grootstedelijk Utrecht, 
opgesteld door de wethouders. Wij verzoeken u om in te stemmen met dit convenant. Daarna zullen 
de wethouders het convenant ondertekenen. In het convenant is de bepaling opgenomen dat de 
gemeente Utrecht de ambtelijke ondersteuning vormgeeft, met naar schatting 2,5 fte formatie. Als 
dagelijks bestuur hebben wij besloten om voor de rest van het jaar 2015 hiervoor aan de gemeente 
Utrecht een bedrag van ê 150.000 uit het programma Bestuur beschikbaar te stellen. Wij hebben de 
intentie om ook voor 2016 financiering te regelen. Afhankelijk van het besluit van de raden over de 
toekomst van BRU zoeken wij dit bedrag in de vrijvallende middelen of in de Programmabegroting 
2016. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het dagelijks bestuur 
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