Raad: snel meer inzicht in kosten van Uithoflijn
UTRECHT
De gemeenteraad van Utrecht
wordt vanavond tijdens een
besloten vergadering geïnformeerd
door het college over de tientallen
miljoenen euro's die extra nodig zijn
voor de aanleg van de Uithoflijn.
Enkele fracties gaan de
wethouder(s) vragen zo snel
mogelijk de financiële gevolgen
openbaar te maken; in elk geval
vóór de
gemeenteraadsverkiezingen.
Gedeputeerde Jacqueline VerbeekNijhof (VVD) vroeg Provinciale
Staten deze week om een extra
krediet van 30 miljoen euro om
verdere vertraging van de Uithoflijn
te voorkomen. Volgens ingewijden
vallen de meerkosten nog 'vele
malen hoger' uit. Ook de gemeente
zou fors meer moeten gaan
bijdragen.

De kosten, die door provincie en
gemeente gezamenlijk worden
gedragen, waren oorspronkelijk
323,5 miljoen euro (plus een
bijdrage van 100 miljoen euro van
het rijk). De provincie betaalt 76
procent, de gemeente 24 procent.
Afgelopen zomer werd duidelijk dat
de ingebruikname van de Uithoflijn
opnieuw is vertraagd. Onder meer
veroorzaakt door de vele
bouwprojecten in het
stationsgebied.
Vanavond zijn verkeerswethouder
Lot van Hooijdonk (GroenLinks) en
waarschijnlijk ook D66-wethouder
Victor Everhardt (stationsgebied)
aanwezig.

Vandaag wordt er ook gesproken
over de planning van het project,
dat al enkele keren vertraging heeft
opgelopen. De datum van 2018
wordt niet gehaald.
Volgens PvdA-raadslid Ruben Post
'heeft iedereen er recht op om te
weten hoe het zit'. ,,Wij hebben er
al eerder op aangedrongen dat de
informatie over de planning en de
financiële gevolgen openbaar moet.
Wij hebben grote zorgen over het
uitstel.''
CDA, SP en Stadsbelang Utrecht
denken er net zo over en ook de
coalitiepartijen D66, GroenLinks en
VVD willen dat de informatie snel
wordt gedeeld met de buitenwereld,
mits dat de onderhandelingspositie
van de gemeente niet schaadt.
Verdeling
In een brief van gedeputeerde
Verbeek aan de Staten staat dat de
provincie met de gemeente in
gesprek is over de kostenverdeling.
Ook de gemeente zegt 'dat er nog
wordt gewerkt aan het financiële
plaatje'.
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