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VVD:
In de SB lezen wij dat het finale budget voor de Uithoflijn EUR 510,3 mln bedroeg en dat uiteindelijk
EUR 486,0 mln is uitgegeven; projectsaldo 24,3 mln. Verder lezen wij dat het budget voor het
Werkend Tramvervoersysteem (WVTS) een gezamenlijk budget is van provincie en gemeente (saldo
7,9 mln), terwijl het Materieel budget geheel is gefinancierd door de provincie (saldo 16,4 mln).
Vervolgens vindt de toedeling van het gehele projectsaldo plaats volgens een vooraf vastgestelde
verdeelsleutel (provincie 76% en gemeente 24%; conform Allonge II). Hiervoor wordt als argument het
principe van redelijkheid en billijkheid genoemd. Waarom is het, onder de relatief gelukkige
omstandigheden van een positief projectresultaat op het opgehoogde budget, redelijk en billijk om de
gemeente Utrecht extra te laten profiteren van het saldo op het door de provincie betaalde Materieel
budget?
Antwoord:
Het saldo op het door de provincie gefinancierde Materieel budget vloeit geheel terug naar de
provincie en zal dus niet volgens de vastgestelde verdeelsleutel tussen de gemeente en de provincie
worden verdeeld. Deze verdeling is alleen van toepassing op het positieve saldo op het WTVS
budget.
SGP:
Er is 16,4 miljoen over op de post Materieel. Deze post wordt geheel door de provincie gedragen en
valt als zodanig blijkbaar niet onder de afgesproken verdeelsleutel van 76/24. Door het overschot nu
op te tellen bij het eindsaldo krijgen wij hier echter maar 12 miljoen van terug. De rest gaat naar de
gemeente Utrecht. Is dit conform eerder gemaakte afspraken? Zo ja, kunt u dat toelichten? Graag
inclusief verwijzing naar de precieze afspraken.
Antwoord:
De post Materieel valt inderdaad niet onder de afgesproken verdeelsleutel 76/24. Uw aanname dat we
hier maar 12 miljoen van terug krijgen is niet correct. Conform eerder gemaakte afspraken vloeit het
positieve saldo op het door de provincie gefinancierde Materieel budget geheel terug naar de
provincie en zal dus niet volgens de vastgestelde verdeelsleutel tussen de gemeente en de provincie
worden verdeeld. De verdeling tussen gemeente en provincie van het positieve saldo op het WTVS
budget in de verhouding 24/76, is conform de verdeling in bijdrage bij het aangaan van de
Bestuursovereenkomst Uithoflijn in 2012 (artikel 8.3.2).

