
MEMORANDUM

DATUM 14 juli 2020

AAN Leden van de statencommissie FAC

VAN Robert Strijk

ONDERWERP

Aanvullend antwoord over de 12,2 mln. onzekerheid naar aanleiding van vragen in de 
besloten FAC van 13 juli 2020

Op uw verzoek kom ik terug op een vraag die u mij gesteld heeft. 

In de bevindingen bij de jaarrekening 2017 is een bedrag van € 12,2 miljoen als onzekerheid opgenomen bij 
de Uithoflijn. 

In deze € 12,2 mln. was de aanleg van een trap in het stationsgebied opgenomen in opdracht voor gemeente 
Utrecht (totaal € 1,9 miljoen). Deze trap is zal worden vergoed door de gemeente Utrecht en wordt in de 
jaarrekening 2018 als vordering op de gemeente gepresenteerd. Dit bedrag is derhalve geen onzekerheid 
meer.

Resteert een onzekerheid van € 10.244.269. 

Het krediet van de Uithoflijn wordt gedekt door een bijdrage van de gemeente Utrecht, het ministerie van I&W 
en BRU/provincie Utrecht. De bijdrage van de gemeente Utrecht en het ministerie zijn bijdragen van derden 
die volgens het BBV in mindering moeten worden gebracht op de investering. Naar rato van de investeringen 
in de gehele Uithoflijn wordt ook het onzekere bedrag verdeeld over de partners.

Partij Bijdrage in UHL % Aandeel in onzekere bedrag
BRU/PU: € 150.800.000 47 € 4.809.576
Gemeente € 59.300.000 18 € 1.891.299
Rijk € 111.100.000 35 € 3.543.394
Totaal € 321.200.000 100 € 10.244.269

De activa staat volledig bij de Provincie op de balans, met daar tegenover de bijdrage van het de gemeente 
en het Rijk. De bijdragen van de gemeente en het Rijk staan vast en als materiele activa resteert het aandeel 
van de Provincie in de UHL. Het andere deel van het onzekere bedrag is als het ware verrekend met de 
bijdragen van derden. Het is niet zo dat de onzekerheid nu is verschoven naar de gemeente of het Rijk, omdat 
zij deze onderdelen van de activa van de Uithoflijn niet op de balans hebben staan. Deze redenering is 
afgestemd met en akkoord gevonden door onze accountant.

De bijdrage van de gemeente Utrecht is reeds in voorgaande jaren al ontvangen. Als deelnemer in het project 
Uithoflijn is de gemeente Utrecht o.a. via de stuurgroep geïnformeerd over de in 2017 door EY 
geconstateerde onzekerheden De verwerking van de onzekerheden binnen de administratie van de provincie 
is voor de gemeente niet van belang.


