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DATUM 21-9-2020 

AAN Provinciale Staten 

VAN Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Vertraging VRT in relatie tot spoeddebat 

Tijdens de vergadering van uw Statencommissie Milieu en Mobiliteit van 16 september jl. heb ik u mondeling 

geïnformeerd over missers rond het project VRT. Twee weken eerder ontving u een Statenbrief over de 

voortgang van de werkzaamheden in de afgelopen zomer. Waar die brief nog een wat wisselend beeld gaf met 

zowel mee-, als tegenvallers, moest ik tijdens uw commissievergadering een fors negatieve correctie op die brief 

melden.  

 

Door verkeerde aannames, onderschattingen en onvoorziene zaken loopt de ingebruikname van de SUNIJ lijn 

vertraging op. Vooral voor onze reizigers is deze vertraging een grote domper. We stellen daarom alles in het 

werk om de benodigde vergunningen zo spoedig mogelijk te krijgen zodat gestart kan worden met exploitatie.  

 

Deze gang van zaken is niet alleen zeer teleurstellend, maar ik ervaar deze ook als uitermate frustrerend. Wat 

voor deze frustratie zorgt is dat hier cruciale informatie te laat en versnipperd beschikbaar is gekomen. Ik hecht er 

daarom aan om te benadrukken dat ik wil staan voor transparantie en er alles aan blijf doen om uw Staten zo snel 

en zo volledig mogelijk te informeren. U stelt kaders en controleert deze. Het is mijn verantwoordelijkheid u in de 

positie te brengen om dit te kunnen doen.  

 

De vertraging roept tal van vragen op, ook in uw Staten. Tijdens de commissievergadering deed ik de toezegging 

u spoedig middels een Statenbrief nader te informeren. Inmiddels is er een spoeddebat aangevraagd en 

ingepland. Ik doe mijn uiterste best om de beloofde Statenbrief voor aanvang van dat debat aan u te doen 

toekomen. Dit vraagt echter zorgvuldigheid, terwijl gebrekkige informatievoorziening en projectbeheersing juist 

oorzaak is van de gemelde vertraging. Dat maakt het lastig om alle vragen snel, juist en volledig te kunnen 

beantwoorden. Daarom kan ik u ook niet toezeggen dat u ruim voor aanvang van het spoeddebat de Statenbrief 

ontvangt waarin u de antwoorden treft op al uw vragen. Zo zal deze statenbrief nog geen antwoord geven op uw 

terechte vraag om met een uitgebreide analyse te komen. Alle beschikbare capaciteit wordt op dit moment 

ingezet om zo spoedig als mogelijk orde op zaken te stellen om te kunnen komen tot de vergunningaanvraag. 

Daarnaast kan ik u niet de toezegging doen dat de eventueel nog door u ingediende vragen voorafgaand aan het 

spoeddebat volledig beantwoord zullen zijn bij aanvang van het debat. Het beantwoorden van deze vragen vraagt 

om dezelfde zorgvuldigheid wat maakt dat ik u dit niet kan toezeggen. 

 

Wat ik u wel kan toezeggen is dat u dinsdag 29 september a.s. een statenbrief zult ontvangen waarin ik op een 

aantal deelaspecten nader zal ingaan. Een van deze punten is het reizigersbelang inclusief de daarbij behorende 

communicatie, maar ook het proces om te komen tot de vergunningverlening komt aan bod alsmede het 

organisatie-ontwikkeltraject. Eerder dan 29 september kan ik u deze Statenbrief niet doen toekomen. 

 

Ik zie uit naar een debat waarin we, ondanks genoemde beperkingen, in gezamenlijkheid kunnen werken aan een 

beter bestuur van onze provincie Utrecht. 

 

 


