
Aan: 
de Gemeenteraad 
 
Amsterdam, 1 april 2009 
 
 
De gemeenteraad heeft op 11 maart 2009 besloten tot het instellen van een raadsenquête 
door het unaniem aannemen van de raadsvoordracht van de raadsleden mevrouw Van 
Pinxteren, mevrouw Bergervoet en de heren Flos, Van Drooge, Bakker en Manuel inzake de 
enquête naar voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de bouw van de Noord/Zuidlijn 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 124).  
 
De hiertoe ingestelde enquêtecommissie zal zich blijkens de raadsvoordracht op de volgende 
elementen van de besluitvorming dienen te richten:   
-  de besluitvorming in het verleden: hoe is het project voorbereid, hoe is de scope  
  bepaald, hoe is de finale besluitvorming tot stand gekomen; 
-  de financiën: welke financiële afspraken zijn bij de besluitvorming gemaakt en hoe  
   zijn deze aan de raad bekend gemaakt; 
-  het totale proces: is in het hele proces, voorbereiding en uitvoering tot nu toe, alles 
   gedaan om maximaal kennis te verwerven over de technische haalbaarheid en de  
   risico’s; 
-  de informatievoorziening: op welke manier is die kennis gemeld aan het college en  
   de raad; 
-   het risicomanagement: hoe is de risico-inschatting gemaakt en welke maatregelen 
    voor beheersing zijn genomen; 
-  de contractvorming: hoe is de contractvorming tot stand gekomen, hoe zijn de risico’s 
   in die contracten verwerkt en bij wie zijn de financiële consequenties van de risico’s  
   neergelegd; 
-  de organisatie:  hoe heeft het indertijd gekozen organisatiemodel bijgedragen aan het 
  het ontstaan van problemen, op welke manier is dat model later aangepast en waren  
   die aanpassingen voldoende. 
 
In dit verband heeft de gemeenteraad bepaald dat de enquête zich zal kunnen uitstrekken 
over het gehele proces vanaf eerste planvorming in de raad tot de situatie op 11 maart 2009,  
 
Tevens heeft de gemeenteraad bepaald dat de rapportage over de enquête nog voor 
aanvang van het zomerreces in de raad zal dienen te worden besproken. 
 
Met de gemeenteraad is de enquêtecommissie van mening dat een eventuele vertraging van 
het project Noord/Zuidlijn als gevolg van haar werkzaamheden zo mogelijk voorkomen dient 
te worden. De enquêtecommissie is na een inventarisatie van de werkzaamheden evenwel 
tot de conclusie gekomen dat het voor haar niet mogelijk is, gelet op de omvangrijke 
onderzoeksopdracht, binnen vorengenoemd tijdsbestek haar rapport aan de gemeenteraad te 
doen toekomen. De enquêtecommissie hecht er zeer aan op een zorgvuldige wijze invulling 
te geven aan haar onderzoeksopdracht. Een tijdsbestek tot 1 juli 2009 blijkt te krap bemeten 
om het onderzoek te verrichten, de betrokkenen te horen, de bevindingen in een rapport uit te 
werken en de gemeenteraad de tijd te geven de bevindingen te absorberen, vooraleer hij tot 
behandeling van het rapport overgaat. 
Dit betekent dat het rapport niet in de vergadering van 1 juli 2009 behandeld zal kunnen 
worden. De commissie zal zich evenwel tot het uiterste inspannen om haar bevindingen zo 
spoedig als maar mogelijk is na het zomerreces aan de gemeenteraad aan te bieden.    
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
De voorzitter van de commissie, 
M.H.L. Limmen 
 
De secretaris van de commissie 
M. Pe 
 


