We hebben van de PVV de volgende vraag ontvangen:
Wie is binnen de provinciale organisatie verantwoordelijk voor het project VRT en wie moet aan wie
verantwoording afleggen? De provinciesecretaris stuurt aan, want het betreft een concernaangelegenheid. De
verantwoordelijkheid ligt dan weer bij de opgavemanager als ambtelijk opdrachtgever, dat is dus klaarblijkelijk
weer iemand anders. Maar de domeinmanager mobiliteit informeert uiteindelijk de gedeputeerde over de
vertraging.
Had het niet in de lijn gelegen dat de provinciesecretaris dat zou doen, of in ieder geval de opgavemanager? Ligt
de interne verantwoordelijkheid niet gewoon bij de provinciesecretaris?

De provinciesecretaris is eindverantwoordelijk voor zowel de concernopgaven als de domeinen. Per
concernopgave is er een opgavemanager die verantwoordelijk is voor die betreffende opgave, zoals de opgave
OV projecten. Per domein is er een verantwoordelijk domeinmanager. Zowel opgavemanagers als
domeinmanagers leggen verantwoording af aan de provinciesecretaris. Er is op het moment (november 2021)
geen formele verantwoordingslijn tussen de opgavemanager OV-projecten en domeinmanager Mobiliteit. Zie
onderstaand Figuur 1.

Figuur 1

Organogram Provincie Utrecht, situatie tot oktober 2021 (vereenvoudigde versie)

Informatievoorziening aan de gedeputeerde gebeurt vaak door de domeinmanagers en opgavemanagers (of hun
inhoudelijke ambtenaren). De opgavemanager OV-projecten is de ambtelijk opdrachtgever aan de
projectorganisatie VRT voor het uitvoeren van het project VRT. De opgavemanager is ambtelijk verantwoordelijk
voor de realisatie van het project. Hij informeerde daarom de gedeputeerde over het project VRT. Het ligt daarom
volgens ons inderdaad in de lijn der verwachting dat de ambtelijk opdrachtgever (opgavemanager) de
gedeputeerde zou informeren over vertraging bij het project VRT.
Het klopt dat de gedeputeerde in de praktijk echter door de domeinmanager Mobiliteit is geïnformeerd over de
optredende vertraging. De domeinmanager Mobiliteit informeert de gedeputeerde over zaken die onder zijn
verantwoordelijkheid vallen binnen het domein Mobiliteit. Hierbij horen ook zaken die gelieerd zijn aan het project

VRT. Zo adviseert de Safety Board de domeinmanager Mobiliteit en vielen verschillende leden van de Safety
Board, zoals de adviseur veiligheid, onder verantwoordelijkheid van de domeinmanager Mobiliteit. De Safety
Board en de adviseur veiligheid hebben daarom op verschillende momenten de domeinmanager Mobiliteit
geïnformeerd over de status van de planning van het veiligheidsdossier VRT. Het is daarna de keus van de
domeinmanager geweest om de gedeputeerde over de vertraging te informeren op 18 augustus 2020. De
ambtelijk opdrachtgever (opgavemanager) heeft aan de Rekenkamer aangegeven dat hij de gedeputeerde op dat
moment niet zelf heeft geïnformeerd, omdat de domeinmanager dit al had gedaan. Ook was het op dat moment
zomerreces.
Dit is wat we bedoelen in deelconclusie 4 met de twee naast elkaar lopende informatielijnen. Zowel vanuit de
projectorganisatie, via de ambtelijk opdrachtgever (opgavemanager) liep er een informatielijn naar de
gedeputeerde, als van de projectorganisatie, via de Safety Board en de domeinmanager Mobiliteit, zie
onderstaand Figuur 2.

Figuur 2

Informatielijnen veiligheidsdossier VRT Ombouw SUNIJ-lijn gedurende het project VRT

Wij concluderen dat, doordat niet voldoende tussen deze informatielijnen werd gecommuniceerd, er binnen de
provincie over de zorgen over de planning van het veiligheidsdossier op verschillende momenten niet voldoende
is geïnformeerd. Ook zijn belangrijke informatie en escalaties niet altijd op de juiste plek of bij de juiste persoon
binnen de provinciale organisatie terechtgekomen. En is het dus ook gebeurd dat de domeinmanager Mobiliteit
de gedeputeerde informeerde over de vertraging en niet de ambtelijk opdrachtgever (opgavemanager).
Er is op het moment van schrijven van het rapport (november 2021) een formeel besluit in voorbereiding om de
ambtelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opgaven in de meeste gevallen onder te brengen bij
een domeinmanager. Hiermee vervallen de dubbele informatielijnen die nu naast elkaar bestaan.
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