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Onderwerp Statenbrief: Afhandeling moties en toezegging Uithoflijn 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In uw debat van 12 februari 2018 over de Uithoflijn en het auditrapport heeft u een aantal moties aangenomen. 
Graag informeren wij u met deze brief hoe wij drie moties behandeld hebben en hoe wij invulling willen geven aan 
de toezegging over een frequentere informatievoorziening.  
 
Voorgeschiedenis 
De nieuwe planning en het noodzakelijke extra budget voor de Uithoflijn heeft geleid tot diverse debatten over de 
sturing binnen het project Uithoflijn.  
 
 
Essentie / samenvatting: 
Motie: “Risicio’s voor de veroorzakende partij” 
In uw motie heeft u ons opgedragen om mogelijke financiële gevolgen van het openbaar maken van het 
(audit)rapport te verhalen op de gemeente Utrecht.  
Doordat de audit bij de gemeente ter sprake is gekomen is het rapport nog voordat het rapport door ons als 
opdrachtgever kon worden vastgesteld, openbaar geworden. De audit is hiermee onttrokken aan de governance 
van het project Uithoflijn waarvoor het bedoeld was. Bepaalde onderhandelingen met opdrachtnemers die 
voorspoedig waren ingezet, worden nu niet meer of moeilijk afgerond. Dit leidt er mogelijk toe dat kosten en 
risico’s direct aan de opdrachtgeverszijde blijven hangen. Conform uw opdracht in de motie hebben we dan ook 
bijgevoegde brief aan het College van B&W gestuurd. We doen hierin een vooraankondiging van het mogelijk 
aansprakelijk stellen voor de extra kosten aan opdrachtgeverszijde. Uiteraard blijven we met de gemeente 
Utrecht als mede-opdrachtgever in gesprek en zorgen wij dat dit niet afleidt van de gezamenlijke sturing op het 
project Uithoflijn. 
 
Motie: “Heropen onderhandelingen met Utrecht” 
U heeft ons opgedragen de onderhandelingen met de gemeente Utrecht te heropenen over de verdeling van de 
extra kosten in het project Uithoflijn vanwege de vertraging in de oplevering van het traject waar de uithoflijn 
aangelegd moet worden. Naar aanleiding van deze motie is zowel in de Directieraad als in de Stuurgroep 
gekeken naar de mogelijkheden en bereidheid om de onderhandeling te heropenen en de wijze waarop dit dan 
zou moeten gebeuren. Ook bij het opstellen van de Allonge op de bestuursovereenkomst is dit nadrukkelijk aan 
de orde geweest. De gesprekken hierover worden nog voortgezet omdat we gezamenlijk tot de conclusie zijn 



 

  

 

gekomen dat er voor de fase na afronding van het project uitdagingen liggen ten aanzien van de exploitatie- en 
beheerfase. Ook de gemeente Utrecht heeft daarin een rol en verantwoordelijkheid.  
 
Motie: “Herbeoordelen Adviesraad Tram” 
In deze motie heeft u ons opgedragen ons spoedig te beraden over opheffing van de Adviesraad Tram.  
Ook deze motie hebben wij in de Directieraad en Stuurgroep besproken. Er heerst een breedgedragen 
waardering voor het werk en de kwaliteit van de adviezen van de Adviesraad. Deze adviezen liggen in lijn met de 
constateringen van Horvat. Daarnaast heeft de Adviesraad aan de basis gestaan van de audits die in 2015 en 
2017 zijn gedaan. Tegelijkertijd onderkennen wij wel het gevoel dat mogelijk bij u is ontstaan. Dit zou te maken 
kunnen hebben met het gegeven dat de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad rechtstreeks worden 
uitgebracht aan directeur POUHL en/of manager OV, respectievelijk de Directieraad. Daarbij gaat het om 
schriftelijk uitgebrachte adviezen maar ook vaak om bilaterale gedachtewisselingen tussen de Adviesraad als 
collectief of zijn leden met vertegenwoordigers vanuit POUHL en/of afdeling OV, respectievelijk Directieraad.  Ook 
vanuit de projectorganisatie vindt regelmatig afstemming plaats met individuele leden van de Adviesraad en ook 
beide opdrachtgevers in de Directieraad hebben contact met de voorzitter of overige leden van de Adviesraad. 
Juist de individuele kennis en gebundeld de expertise op het totaal van een werkend tramvervoersysteem is in 
deze fase van het project belangrijk. Om de werkzaamheden van de Adviesraad voor u beter inzichtelijk te maken 
zal de Adviesraad voortaan niet alleen de schriftelijke adviezen maar ook alle bilaterale contacten meenemen in 
haar jaarverslagen. Ook zullen wij voor het uw eerste werkbezoek aan de Uithoflijn ook de Adviesraad uitnodigen 
zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. De eerder schriftelijk uitgebrachte adviezen treft u in de bijlage 
aan tezamen met het meest recente advies van de Adviesraad over het Verbeterplan. Omdat wij van mening zijn 
dat de Adviesraad van grote meerwaarde is voor het project Uithoflijn zijn wij voornemens om de Adviesraad in 
stand te houden tot het einde van het project. 
 
Toezegging: “Iedere vergadercyclus schriftelijke update Uithoflijn” 
De behoefte die u heeft om nadrukkelijker en frequenter op schrift geïnformeerd te worden over de voortgang van 
de Uithoflijn heeft u uitdrukkelijk aan ons overgebracht. Wij begrijpen deze wens en willen u daarin optimaal 
faciliteren.  De voormalige halfjaarrapportages vragen om een zorgvuldige en uitgebreide exercitie die veel tijd 
vergt. Wij zien het verhogen van de frequentie naar eens per kwartaal als de beste manier om u gedegen en 
frequent over alle aspecten van het werkend tramvervoersysteem te informeren. Wij sturen u dan eens per 
kwartaal een rapportage over de Uithoflijn, met daarin alle aspecten van het werkend tramvervoersysteem 
inclusief de voortgang van de verbeterpunten uit de audit. Maandelijks zullen we u mondeling in MME dan wel 
schriftelijk in een memo informeren als zich actuele ontwikkelingen voordoen. Ook zullen wij u met enige 
regelmaat uitnodigen voor een werkbezoek aan (onderdelen) van de Uithoflijn wanneer daar reden toe is. U mag 
er absoluut van uitgaan dat zowel de ambtelijke organisatie als wij als College ons zeer bewust zijn van het grote 
belang u tijdig en volledig te informeren.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Tijdige afhandeling van moties. 
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Nog voor de zomer wordt u geinformeerd over de uitkomsten van het gesprek met de gemeente over de 

financiele verdeling. Ook de eventuele reactie van de gemeente op onze brief zullen wij u doen toekomen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


