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Kwantificering mogelijk schade openbaring Auditrapportage Horvat/Deloitte

Geachte Statenleden,
Zoals ik u eerder heb gezegd zijn met het openbaren van de auditrapportage door de gemeenteraad van Utrecht,
economische risico’s verbonden. De audit wijst op een aantal verbeterpunten en risico’s die lopende en
toekomstige contracten met contractpartijen raken. Openbaarmaking van deze intern bedoelde zaken kan
aanzienlijke economische risico’s met zich meebrengen. Voor de projectorganisatie, maar ook beide
opdrachtgevers en de provincie als toekomstig beheerder. Deze financiële risico’s liggen primair in de volgende
onderdelen van het auditrapport.

Contract met vervoerder

Contracten aannemers

Contract leveranciers

Opdrachtnemers binnen de deelprojecten/directieleveranties
De complexiteit van de onderhandelingen met deze contractpartners wordt vergroot door de uitspraken in het
rapport. Daarmee wordt de deur open gezet voor mogelijke claims en wordt de onderhandelingspositie met deze
partijen ondermijnd. Deze uitspraken bieden contractpartners mogelijkheden om verantwoordelijkheden en
risico’s naar één of beide opdrachtgevers te schuiven, nu en ook in de toekomst.
Grof gezegd zou je kunnen zeggen over de kwantificering van deze risico’s dat je 5 tot 10% van de
contractwaarde moet hanteren. In zijn totaliteit praten we over totale contractwaarden van zo’n 147 miljoen. Een
potentieel risicoprofiel van zo’n 7 tot 15 miljoen euro.
In het totaal extra benodigde budget van 84 miljoen euro voor het afronden van de Uithoflijn is geen rekening
gehouden met een verslechterde onderhandelingspositie. Daar komt boven op dat de extra risico’s voor de
nieuwe remise en de directie leveranties voor 100% in het provinciale domein vallen.
Conclusie: het openbaren van het auditrapport leidt niet direct tot schadeclaims, maar geeft de marktpartijen
handvatten om kosten te verhogen danwel risico’s in het domein van één of beide opdrachtgevers te plaatsen.
Relevante passages die tot economische risico’s kunnen leiden vindt u op de volgende bladzijden van het rapport
dat onder geheimhouding op de Statengriffie ter inzage ligt:
Samenvatting : 6, 7, 10, 12 , 13,
Rapport zelf: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35.
De relevante passages zijn in die versie geel gearceerd.
De gemeente Utrecht heeft aangegeven deze risico’s anders te zien. We hebben dan ook afgesproken dat we dit
memo ook ter beschikking stellen van de wethouders, zodat zij ook nogmaals kennis kunnen nemen van de
risico’s.

