NIEUWS

24 mei 2019

'Onderzoek EY naar Uithoflijn bijna afgerond'
Het onderzoek dat EY deed naar betalingen rondom de bouw van de Utrechtse Uitho ijn is waarschijnlijk
in juli klaar.
Dat meldt gedeputeerde Dennis Straat in een Statenbrief. Accountant EY weigert tot nu toe de jaarrekening van de
provincie Utrecht over 2017 goed te keuren, omdat er onduidelijkheid was over betalingen van de provincie aan bouwer
BAM. Het Rijk heeft daardoor inmiddels een groot deel van de voorschotten aan de provincie stopgezet. Volgens Straat
vereist de afronding van het onderzoek "grote zorgvuldigheid". De provincie gaat volgens RTV Utrecht nu de
bevindingen bespreken met EY "om daar lessen uit te trekken, waarna de " nale afwikkeling" begint.
Door het onderzoek loopt ook de controle van de jaarrekening over 2018 vertraging op. Straat zegt hierover in gesprek
te zijn met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Daarnaast meldt Straat dat het budget
voor het accountantsonderzoek, dat was vastgesteld op 185 duizend euro, door de lange duur van het onderzoek
ruimschoots is overschreden. Straat zegt hierover nog in gesprek te gaan met de Provinciale Staten.

Uithoflijn
Het debacle rondom de Uitho ijn draait om vermeende belangenverstrengeling en een enorme kostenoverschrijding
bij de bouw van zo'n 100 miljoen euro, waardoor de tramlijn van acht kilometer uiteindelijk bijna een half miljard euro
zal kosten. Naar aanleiding van de problemen werden er enkele onderzoeken gestart, onder meer door de Utrechtse en
Randstedelijke Rekenkamer. De rekenkamers concludeerden in december dat de aansturing en informatievoorziening
rondom het project "belangrijke tekortkomingen" vertoonden.
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05 september 2019

EY: 'Fraude bij Uithoflijn niet uit te sluiten'
Er is nog altijd onduidelijkheid over de verantwoording van 12,2 miljoen euro
die BAM ontving bij de bouw van de Uitho ijn. Volgens accountant EY is
fraude niet... 

NIEUWS

05 april 2019

Uithoflijn-debacle duurt voort vanwege ontbrekende
onderbouwing uitgaven
Er ontbreekt nog altijd onderbouwing voor 4,1 miljoen euro die is uitgegeven
voor de bouw van de Uitho ijn in Utrecht. 

NIEUWS

08 maart 2019

Voormalig projectdirecteur Uithoflijn mag met EY
praten
De provincie Utrecht heeft een vrijwaringsbrief aan de voormalig
projectdirecteur van de Uitho ijn gestuurd zodat hij vrijuit in gesprek kan
met EY, de accountant... 

NIEUWS

31 januari 2019

Kamervragen over problemen bij Uithoflijn
De SGP stelt Kamervragen over de nanciële chaos rondom de Uitho ijn.
Intussen weigert EY nog altijd de jaarrekening over 2017 van de provincie
Utrecht goed te... 

NIEUWS

14 november 2018

Onderzoek Uithoflijn: 'Bevoordeling BAM niet vast te
stellen'
De persoon die door de provincie Utrecht werd ingehuurd om het Uitho ijnproject te begeleiden heeft verzwegen dat hij aandelen had in bouwer BAM, en
dat een zakenpartner... 

