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Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij ontvangt u de  beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2019 nummer 83 van 

Henk van Deún van 10 april 2019 over verantwoording €7,6 miljoen aan betalingen Uithoflijn. 

De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd. 

 

Vraag 1 

Wanneer gaat u, de gemeenteraad hierover infomeren, nu u de toezegging heeft gedaan dat de 

gemeenteraad dezelfde informatie als PS ontvangt? 

Antwoord 1 

Provinciale Staten wordt op verschillende manieren over de voortgang van de accountant geïnformeerd. 

Zowel mondeling als schriftelijk. Deze informatie gaat niet alleen over de Uithoflijn maar betreft de 

controle van de gehele provinciale jaarrekening 2017. Wij proberen u zo goed mogelijk gelijktijdig te 

informeren als het informatie betreft die u nog niet heeft en is gedeeld met Provinciale Staten. 

Uitgangspunt voor ons is dat informatie die voor u noodzakelijk is voor het uitoefenen van uw 

controlerende taak altijd bij u terecht moet komen.  

 

Provinciale Staten wordt regelmatig middels eens statenbrief geïnformeerd over de voortgang van de 

accountantscontrole van de jaarrekening 2017. U ontvangt hiervan een afschrift. Inmiddels heeft u 

twee Statenbrieven en één memorandum ontvangen, de laatste op 26 april 2019.  

 

Als Provinciale Staten langs een andere weg formeel worden geïnformeerd, bijvoorbeeld mondeling 

tijdens een commissievergadering, dan is het onze inzet dat ook die informatie met u wordt gedeeld, 

indien deze informatie betrekking heeft op het gezamenlijke project Uithoflijn, nog niet bij u bekend is 

en relevant is voor uw controlerende taak. 

 

Vraag 2 

Waarom heeft u dit niet onmiddellijk gedaan nu deze informatie op 3 april 2019 met PS werd gedeeld? 

Antwoord 2 

Op 3 april zijn de fractievoorzitters van de Provinciale Staten in een regulier, besloten overleg 

bijgepraat over de voortgang van de accountantscontrole van de provinciale jaarrekening. Van de 

provincie hebben wij begrepen dat in dit overleg een nadere duiding is gegeven van hetgeen in de 

statenbrief over de voortgang van 2 april uiteen is gezet. De betreffende brief heeft u op 3 april in 

afschrift ontvangen. 

 



 

 

 

 

 

Vraag 3 

Er wordt in de media over een bedrag van € 7,6 miljoen gesproken. Blijft het daarbij of wordt er door 

de accountant van de Provincie Utrecht nog naar meer bedragen (VTW’s) onderzoek gedaan? Zo ja, om 

wat voor totaalbedrag maximaal gaat dat dan? 

Antwoord 3 

De accountant van de provincie heeft nadere informatie gevraagd als onderdeel van de controle van de 

dertigtal VTW’s betreffende het contract voor de aanleg traminfrastructuur Uithoflijn. Deze 30 VTW's 

zijn door EY geselecteerd op basis van omvang of vanwege de samenhang met andere, reeds eerder 

opgevraagde VTW's.  
 

De accountant heeft zoals aangegeven in de Statenbrief van 2 april 2019 een viertal vragenlijsten bij de 

provincie ingediend. Deze vragenlijsten worden momenteel beantwoord.  

 

Het bedrag van € 7,6 miljoen dat in het krantenartikel wordt genoemd gaat over de onderbouwing van 

twee aanvullende overeenkomsten met BAM waarover u o.a. op 13 februari 2019 bent geïnformeerd:  

- VTW150 voor een bedrag van 3,5 miljoen uit 2017 en  

- de risico-afkoop uit de HUP (Herijking Uithoflijn Planning) voor een bedrag van 4,1 miljoen uit 

2018.  

Als onderdeel van de beantwoording van de vragen van de accountant wordt onder andere op deze 

onderdelen een nadere onderbouwing gegeven door de projectorganisatie.  

 

Zodra er vanuit de provincie meer informatie beschikbaar komt over het verdere verloop van de 

accountantscontrole en/of de uitkomst daarvan dan wordt u daar uiteraard over geïnformeerd.  

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

SV 10042019 
 

Onderwerp: verantwoording € 7,6 miljoen aan betalingen 

Uithoflijn. Geacht college, 

De Partij voor de Vrijheid heeft uit de landelijke media vernomen, dat de fractievoorzitters 
in Provinciale Staten van Utrecht zijn geïnformeerd door het college van Gedeputeerde 
Staten, dat voor € 7,6 miljoen aan betalingen voor de Uithoflijn niet kan worden 
verantwoord. 

 

De Partij voor de Vrijheid heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 
 

1. Wanneer gaat u, de gemeenteraad hierover infomeren, nu u de 

toezegging heeft gedaan dat de gemeenteraad dezelfde 

informatie als PS ontvangt? 

2. Waarom heeft u dit niet onmiddellijk gedaan nu deze informatie op 

3 april 2019 met PS werd gedeeld? 

3. Er wordt in de media over een bedrag van € 7,6 miljoen gesproken. 

Blijft het daarbij of wordt er door de accountant van de Provincie 

Utrecht nog naar meer bedragen (VTW’s) onderzoek gedaan? Zo ja, 

om wat voor totaalbedrag maximaal gaat dat dan? 

 

Henk van Deún 

Partij voor de Vrijheid Utrecht 
 




