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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aanleg en exploitatie Uithoflijn

Geachte heer Dercksen,
Toelichting
U heeft op 5 november namens de fractie van de PVV schriftelijke vragen gesteld over de aanleg en exploitatie
van de Uithoflijn. Dit naar aanleiding van een laatste update over de stand van zaken in zake de aanleg en
exploitatie van de Uithoflijn op de informatiebijeenkomst Uithoflijn voor Raad en Staten op 10 oktober 2019.
Hieronder zijn de vragen herhaald en worden antwoorden gegeven.

1. Is of zijn er van na voornoemde datum een document en/of documenten beschikbaar waaruit een nadere
onderbouwing blijkt van eventueel additionele kosten, al dan niet vallende onder de posten van € 84 en/of € 18
miljoen, maar mogelijk ook onder de exploitatiekosten na (volledige dan wel gedeeltelijke) ingebruikname?
Antwoord
Jaarlijks wordt een meerjarenonderhoudsbegroting gemaakt voor het beheer en onderhoud van de assets van
de bestaande tramlijn en voor het jaar 2020 ook van de tramlijn naar Utrecht Science Park, lijn 22. Er zijn echter
nog onzekerheden voor wat betreft de onderhoudskosten van tramlijn 22. Zoals we u hebben gemeld in de op
30 oktober 2019 door Provinciale Staten vastgestelde Programmabegroting 2020 (bijlage Meerjarig
onderhoudsplan) kan “pas nadat er duidelijkheid is over de precieze staat van de overgedragen infrastructuur
bepaald worden welke implicaties dit heeft voor de te ondernemen onderhoudsmaatregelen én de extra kosten
die hiermee gemoeid gaan. Voor het eventuele herstel van deze zaken zal een separaat voorstel worden
gemaakt en zo mogelijk binnen het projectbudget van de Uithoflijn worden opgevangen”.
Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van de precieze staat van de infrastructuur. Voor een betrouwbaar
beeld dienen de restpunten aan de infrastructuur door de projectorganisatie Uithoflijn buiten te zijn opgelost. De
uitkomsten van deze inventarisatie worden voorgelegd aan de Stuurgroep Uithoflijn en waar nodig voorgelegd
voor besluitvorming aan ons college. Hierover wordt u geïnformeerd. U kunt vervolgens ook beschikken over
onderliggende bestuurlijke documenten. Naar verwachting zullen eventuele financiële implicaties (deels)
bekend worden gemaakt in de Zomernota 2020.

2) Zo ja, wilt u dat document of die documenten zo spoedig mogelijk met ons delen, vergezeld van een nadere
toelichting?
Antwoord:
Nee, er zijn alleen ambtelijke documenten met persoonlijke beleidsopvattingen voorhanden zonder bestuurlijke
status.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
Voorzitter,

Secretaris,

