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Motie Versterkte controle op de Uithoflijn

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 februari 2018, ter bespreking

van het Statenvoorstel nieuwe planning en extra budget Uithoflijn;

Constaterende dat:
- de realisatie van de Uithoflijn forse vertraging heeft opgelopen;

- het project te maken heeft met zeer forse kostenoverschrijdingen;
- er eind november kritisch auditrapport over de 'systeemintegratie en

organisatiegereedheid' van de projectorganisatie is verschenen, waarin wordt
geconstateerd dat veel van de aanbevelingen uit een eerder auditrapport uit 2015 niet

zijn opgevolgd;
- het auditrapport stelt dat de door de geconstateerde tekortkomingen kunnen leiden

tot extra kosten en vertragingen;

Overuvegende dat:
- het voor zowel de stad als de provincie Utrecht van levensgroot belang is dat de

Uithoflijn zo spoedig mogelijk in gebruik wordt genomen;

- verdere vermijdbare kostenoverschrijdingen als gevolg van het niet of onvoldoende

implementeren van de aanbevelingen uit het auditrapport onacceptabel zijn;

Verzoeken het college:
- Samen met het college van B&W van gemeente Utrecht een verbeterplan te laten

uitvoeren;
- ln het verbeterplan op te nemen hoe niet alleen de ambtelijke aansturing, maar ook

de bestuurlijke aansturing (via de stuurgroep) op het project wordt verbeterd;
- ln het verbeterplan op te nemen op welke wijze de resterende risico's op verdere

vertraging en verder oplopende kosten kunnen worden beperkt en beheerst;

- Daarbij ook de randvoorwaardelijke zaken mee te nemen die tot nu toe niet in het

project zaten, zoals de tramremise en het veiligheidssysteem;
- Het verbeterplan op korte termijn naar PS te sturen en PS ook tussentijds te

informeren over verwachte wijzigingen ten opzichte van de huidige planning en

kostenraming.
- Elke vergadering van MME over de voortgang van het verbeterplan te rapporteren

waarin naast de technische stand van zaken ook nauwgezet wordt ingegaan op de

stand van zaken betreffende de uitvoering van de aanbevelingen van het auditrapport
van eind 2017.

En gaat over tot de orde van de dag.
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