
 

 

 

 

 

Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake intrekking subsidies door de Provincie Utrecht 

De Raad, op 26 april 2018 in vergadering bijeen, 

Kennis genomen hebbend van berichtgeving in de media over dreigende intrekking van toegezegde 
subsidies door de provincie Utrecht teneinde tekorten op de Provinciale begroting te dekken t.g.v. 
budgetoverschrijdingen van de Uithoflijn 

Overwegende dat 

• Provinciale Staten inmiddels hebben besloten de dekking van tekorten op de Uithoflijn deels 
te willen financieren door het stopzetten van de subsidies inzake “Lokaal Maatwerk” aan de 
voormalige BRU gemeenten 

• De verantwoordelijk wethouder inmiddels gesprekken voert om de dreigende subsidie 
intrekking te voorkomen, waarbij deze contacten door een voorstel van GS aan PS 
onverwacht zijn doorkruist 

• Het hier een subsidieregeling betreft die bestond tussen de voormalige BRU Gemeenten 
• De afspraken aangaande deze subsidieregeling door de Provincie zijn overgenomen in het 

kader van de opheffing van het BRU en de overgang van taken en middelen van het BRU naar 
de Provincie Utrecht 

• De betrouwbaarheid van de Provinciale overheid in het geding is door het voornemen van 
Provinciale Staten om nu de reguliere subsidiegelden voor dekking van provinciale tekorten 
aan te wenden 

• Het hier reguliere subsidiegelden betreft die vallen onder de term lokaal Maatwerk met een 
jaarlijkse omvang van 208.000 euro en dus voor de jaren 416.000 euro 2018 en 2019 omvat 
tbv Verkeersveiligheid in infra structurele werken 

• Het hier ook een aangevraagde subsidie betreft in het kader van het Regionale 
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) ter grootte van 350.000 euro. 

 

Draagt het College op 

Kenbaar te maken aan het Bestuur van de Provincie Utrecht dat de gemeente Stichtse Vecht van de 
Provincie Utrecht verwacht dat zij zich als een betrouwbare partner van de gemeenten blijft 
opstellen. 

Dat dus de financiële middelen voor de afgesproken projecten in het licht van de afspraken gemaakt 
in het kader van opheffing van het BRU, door de Provincie onverkort ter beschikking worden gesteld. 

En gaat over tot de orde van dag 
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