
Vragen met betrekking tot de trap in het stationsgebied. 

In het accountantsverslag over 2018 geeft de accountant aan dat in de €12,2 miljoen aan 

onzekerheden over de Uithoflijn een trap zit van €1,9 miljoen die is besteld door de gemeente 

Utrecht en ook betaald gaat worden door de gemeente Utrecht. In een brief van 14 juli geeft GS aan 

in antwoord op gerezen vragen in de FAC van 13 juli 2020 dat de trap van €1,9 miljoen als vordering 

aan de gemeente Utrecht geboekt staat.  

In de brief van 14 juli staat verder dat: “Deze trap is zal worden vergoed door de gemeente Utrecht” 

Ook staat onderaan: “De bijdrage van de gemeente Utrecht is reeds in voorgaande jaren al 

ontvangen.” 

In de gemeenteraad van Utrecht zijn vragen gesteld over deze zelfde trap. Uit antwoorden op deze 

vragen blijkt dat de gemeente de trap als onderdeel van het project Uithoflijn ziet 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=4b7cc4f6-63a1-4490-901f-

96c901941365 

En bij nadere lezing, interpreteer ik de antwoorden op de vragen dat provincie mee gaat betalen aan 

de trap wat in ieder geval niet overeenkomt met wat de provincie en de accountant van de provincie 

schrijft. Ook blijkt dat de trap duurder is dan wat de accountant in haar verslag schrijft.  

Wij hebben nu de volgende vragen aan de accountant: 

• Op basis van welke informatie heeft de accountant vastgesteld dat onderdeel van de €12,2 

miljoen een trap was van €1,9 miljoen? Gaat het hierbij om documenten en/of gesprekken 

met de provincie en/ of andere organisaties en welke documenten precies? En heeft de 

accountant deze documenten zelf gezien en vastgesteld dat het klopte? 

• Heeft de accountant gecontroleerd of er een prestatieverklaring bij zat?  

• Toen de accountant vaststelde dat er €1,9miljoen door de stad Utrecht betaald moest gaan 

worden, was er toen al een factuur gestuurd aan de stad?  

• En was deze toen al betaald?  

Vragen aan GS 

• Als de factuur nog niet verstuurd is wanneer gaat GS die versturen? 

• Als de factuur al wel verstuurd is maar nog niet betaald, wanneer gaat de stad Utrecht deze 

factuur betalen? 

• Heeft GS de vragen en antwoorden door fracties in de stad Utrecht gesteld, gezien en 

gelezen naar aanleiding van de trap? 

• Deelt GS de mening dat de stad Utrecht stelt dat de provincie mee moet betalen aan de 

trap? 

• Als het antwoord ja is, blijft GS dan bij het standpunt dat de trap door de stad Utrecht 

betaald moet worden?  
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