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Geachte Minister,

Zoals aangekondigd in onze brief van 26 maart 2018 (ons nummer 81 CC0007) en ambtelijk voorbesproken op

26 maart (met de heren H. Smit en J. van der Bij) vragen wij u middels dit schrijven uitstel aan voor de

inlevering van de verantwoordingsinformatie over 2017 in ieder geval tot 30 september 2O'18, op grond van

overmacht. De aanvraag tot uitstel heeft betrekking op de jaanekening en het jaarverslag (art. 204,

Provinciewet) en de SiSa verantwoordingsinformatie (art. 17a, Financiële Verhoudingswet) over het boekjaar

20'17. Yoor wat betreft de SiSa verantwoordingsinformatie werken wij er samen met de accountant aan deze

(middels deelverklaringen) wel op tijd aan te kunnen leveren, maar hierover is nog geen zekerheid.

De oorzaak voor ons vezoek tot uitstel is gelegen in de omstandigheid dat wij op 2 maarljl. door onze

accountant (EY) zijn geinformeerd dat zij, naar aanleiding van berichtgeving in de NRC (d.d. 24 februari 201 I
"Het duurste stukje trambaan van Nederland"), een aanvullend ondezoek willen laten venichten ten behoeve

van de jaanekeningcontrole 2017 en dat zij de controleverklaring bij de jaanekening niet eerder kunnen afgeven

dan het moment waarop dit aanvullend ondezoek is afgerond. Dit aanvullende ondezoek volgt op de

provinciale aftrandeling van een melding in januari 2017 in het kader van de klokkenluidersregeling. Deze

melding had betrekking op het project Uithoflijn (aanleg tramverbinding van Utrecht cs naar De Uithof).

Op grond van de voorgenoemde klokkenluidersmelding heeft de provincie Utrecht eigen onderzoek laten

uitvoeren door advocatenkantoor Van Benthem en Keulen te Utrecht. Uit dat ondezoek l<wam naar voren dat er

geen sprake is geweest van een misstand, in de zin van de klokkenluidersregeling. Gelet op deze conclusie, is

er dan ook geen melding aan onze accountant gedaan. ln de "Statenbrief Uithoflijn" d.d.2 maart 2018

(2018MME61-1) wordt hiervoor wel een politieke verantwoordelijkheid genomen.

Gelet op de (verwachte) doorlooptijd van het aanvullende ondezoek is inlevering van de verantwoordings-

informatie 2017 voor de wettelijke termijn van 1 5 juli 2018 niet mogelijk. Om vaststelling van de jaanekening

2017 toch binnen een afzienbare periode te kunnen laten plaatsvinden, heeft er nauwe afstemming plaats

gehad met de accountant en PS. Op grond van deze afstemming is besloten het aanvullende ondezoek los te

trekken van het (veel bredere) ondezoek naar (de aanleg van) de Uithoflijn.
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De uitkomsten van het aanvullende ondeaoek worden naar verwachting kort na het zomeneces bekend

gemaakt. De verantwoordingsinformalie20lT kan hierdoor pas in de eerste PS-vergadering na het zomereces

worden vastgesteld, in de PS-vergadering van 29 september 2018. Na vaststelling door PS kan de

verantwoordingsinformatie aan u worden aangeboden'

Gelet op de scope van het ondezoek kunnen de uitkomsten hiervan van invloed ziin op de strekking van de

controleverklaring, als gevolg van onrechtmatigheid. De niet vastgestelde iaanekening 2017 is naar verwachting

eind juni in concept gereed; de accountantscontrole zal dan geheel zijn afgerond.

Wijzullen u actief wanneer3þvoortgang van het ondezoek daar aanleiding toe geeft.
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