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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Realisatie van de vaste trap richting OVT 

Geachte heer Dercksen, 

Toelichting 
U heeft op 29 december 2020 namens de fractie van de PW schriftelijke vragen gesteld over de realisatie van 
de trap in het Stationsgebied. 

Hieronder zijn de vragen herhaald en worden antwoorden gegeven. 

1. In het verslag van de Directieraad van 22 maart 2017 staat het volgende onder 4b: 
Met bijgevoegde memo wordt de directieraad Uithoflijn geïnformeerd over de kosten van de vast trap naar de 
OVT en wordt er een besluit gevraagd voor de verrekening van deze kosten. 
Graag ontvangen wij een kopie van dat memo. 

Antwoord 
Wij hebben een kopie van het betreffende memo van de Directieraad Uithoflijn van 22 maart 2017 bijgevoegd 
bij de beantwoording. 

2) In bovengenoemd verslag is het bedrag dat uit het budget van de gemeente wordt overgeheveld naar 
POU HL weggelakt. Graag verkrijgen wij alsnog inzage in dat bedrag. Nu de trap is aangelegd en betaald kan 
dat zonder geheimhouding op te leggen. 
Indien u dat toch onder geheimhouding wenst te doen, dan verkrijgen wij ook als antwoord op deze vraag graag 
de onderliggende argumentatie daarvoor. 
Zo ja, wilt u dat document of die documenten zo spoedig mogelijk met ons delen, vergezeld van een nadere 
toelichting? 
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Antwoord: 
Het bedrag is zichtbaar(€ 1. 709.010,02) en dus niet weggelakt in de bijgevoegde kopie. In de memo wordt 
verwezen naar het verzoek tot wijziging (VTW) nummer OG-089.3 en OG-089.4. Alle VTWs van het project 
Uithoflijn, en dus ook die van de trap, zijn sinds 2019 openbaar. Deze kunt u terugvinden op: 
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/themas/Dossier-Uithoflijn. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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