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Aan:
Dhr. R. Dercksen, fractievoozitter van de PW

ln afschrift aan:
Provinciale Staten van Utrecht

PROVINCIE:: UTRECHT

DoMETN KAB

REFERENTE Remco ter Heijne

DooRKrEsNuMMEn +31 30 258 3730

E-MATLADREs Remco.ter.heiine@provincie-utrecht.nl

ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door de

heer R. Dercksen van de PW-fractie betreffende

Paushuize (d.d. 02-1 1-2018)

Geachte heer Dercksen,

Toelichtinq:
ln O" t"t"gr"af verscheen het artikel: "Tik op de vingers van Paushuize". Uit een second opinion van Royal

HaskoningDHV bleek dat de gemeente Utrecht bij de aanpak van herstelwerkzaamheden aan de kade nabii

paushuize nogal wat steken heeft laten vallen. De PW-fractie heeft hierover de navolgende vragen gesteld:

l.HeeftuPSgeinformeerdoverditrapport?Zonee,waaromniet?

Antwoord:
Ne".Prouin"ie Utrecht is op ambtelijk niveau op 30 oktober 2018 geÏnformeerd dat een rapport over dit

ondenarerp besproken zou gaan worden met de gemeenteraad van Utrecht. Het rapport kon toen niet

met provinciale Staten worden gedeeld, omdat het niet in bezit was van de provincie. GS hebben

inmiddels kennis genomen van het stuk via de site van gemeente Utrecht en stellen het u graag ter

beschikking.

2. Sinds wanneer wist GS van de inhoud van het rapport?

3.

Antwoo¡d:
Op gO ot toO"r is de provincie op ambtelijk niveau geattendeerd op de voorgenomen publicatie van het

rapport. op 12 november is het rapport besproken met de cvdK en op 13 november in GS.

Wat is na dit rapport nu de stand van zaken voor wat betreft de aansprakelijkheidstelling van de

provincie jegens de gemeente?

College Yrn Gedeputeotde Staton
Ar(trimodælaen 6
Pctbu3 80æ0, 3508 TH Utrscñt
T 030-258911 1

PROVINCIE-UÏRECHT.NL 17766



ffi PROVINCIE I: UTRECHT

Anlwoord:
O" 

""topraf"lijkheidsstelling 
van provincie Utrecht iegens gemeente Utrecht blijft gehandhaafd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

-l

Secretaris,
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