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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de fractie van Sterk Woerden over de ontsluiting van het 
kassengebied Harmelerwaard op de oostelijke randweg (A12 BRAVO 8) 

Beantwoording van de vragen: 

1. Wat is de oorzaak van de vertraging in de aanleg van de ontsluiting van de Harmelerwaard 

Eind 2013 is door een aantal bewoners en tuinders aan de Hugo de Vriesweg een rechtszaak tegen de 
gemeente Woerden gestart om af te dwingen dat de Hugo de Vriesweg niet zou worden doorgetrokken 
naar de Oostelijke randweg Harmeien via het destijds vigerende voorkeurstracé. Eén van de eisen was dat 
de gemeente geen voorbereidende activiteiten meer mocht ondernemen ten behoeve van het plan voor het 
doortrekken van de Hugo de Vriesweg. Het college heeft daarom eind 2013 besloten de voorbereidende 
werkzaamheden, in afwachting van een uitspraak van de rechter, op te schorten. De rechter heeft in april 
2015 uitspraak gedaan in deze zaak. De gemeente is daarin in het gelijk gesteld. De gemeente heeft 
vervolgens enkele voorbereidende werkzaamheden opgestart. Omdat een deel van de bewoners in de 
zomer van 2015 in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechter heeft de gemeente de 
voorbereidende werkzaamheden nog niet voluit doorgezet. 

2. Wat is de stand van zaken t.a.v. realisatie van de ontsluiting Harmelerwaard? 

Er ligt een voorstel voor een tracėbesluit gereed. Het college dient nog het voorkeurstracé vast te stellen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van een schetsontwerp van de weg en de bijbehorende beweegbare brug. Een 
perceel met bijbehorende woning, dat nodig is voor de passage van de ontsluitingsweg, is aangekocht. 

3. Welke stappen heeft het college ondernomen sinds 2011? Chronologisch en 
inhoudelijk toelichten. 

Successievelijk zijn dit: 
« het opstellen en vaststellen van de Startnotitie Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard; 
» het opstellen van een voorontwerp/globaal ontwerp voor een vijftal tracévarianten. Deze zijn 

opgesteld ten behoeve van de tracéafweging en een besluit over de voorkeursvariant; 
« het laten uitvoeren van diverse onderzoeken voor de vijf varianten; onder andere voor geluid, 

luchtkwaliteit, trillingen en archeologie; 
« het opstellen van een tracéafweging, gereed najaar 2013; bij voorleggen voorkeursvariant aan college 

is de gemeente door bewoners/tuinders aan de Hugo de Vriesweg gedagvaard; opschorting 
voorbereidende werkzaamheden; 

» de aankoop van een woning aan de Harmelerwaard. Deze woning is medio 2016 eigendom van de 
gemeente Woerden geworden. 



4. Wanneer wordt de gerechtelijke uitspraak verwacht, zoals beschreven in de 
Programmabegroting? 

De zitting in het hoger beroep heeft op 7 juli j l. plaatsgevonden. De uitspraak in het hoger beroep is naar 
verwachting begin september 2016. Wij zullen u over de uitspraak berichten. 

5. Wat is de verwachte realisatiedatum van de ontsluiting? 

De verwachte datum van ingebruikname van de ontsluiting is sterk afhankelijk van een aantal nog lopende 
of te doorlopen procedures. In eerste instantie gaat het dan om de bestemmingsplanprocedure die nog 
doorlopen dient te worden. Verder moeten nog een of meer percelen verworven worden. Tezamen met de 
technische uitwerking van de oeververbinding, de aanbesteding van het realisatiecontract en de bouwtijd 
zal de ingebruikname op z'n vroegst over circa 4Y2 jaar kunnen plaatsvinden, dus eind 2020. 

6. Is de financiering, zoals in 2011 vastgelegd, nog steeds toereikend voor realisatie 
bij de huidige kostprijs en voorkeursvariant? 

Naar verwachting is de financiering (dekking) zoals die in 2011 is vastgesteld niet voldoende om de totale 
kosten van het project te dekken. Dit heeft te maken met de kosten van de eerder gerealiseerde verbinding 
tussen de Hugo de Vriesweg en de Dorpeldijk die op het project drukken, en daarnaast met het ontbreken 
van een post onvoorzien in de oorspronkelijke budgetraming. Op basis van de laatste kostenraming, waarin 
ook een gangbare post onvoorzien is meegerekend, wordt ingeschat dat er nog een tekort in de dekking 
bestaat van ca. f 600.000,-. We zijn met de gemeente Utrecht in gesprek over de wijze waarop dit tekort 
gedekt kan worden. Onder andere wordt gezocht naar aanvullende subsidiemogelijkheden. Gezien 
genoemde proceduretijd en lopend overleg met de gemeente Utrecht en de provincie is het niet nodig al in 
de begroting 2017-2020 de dekking van ons aandeel vast te leggen. 

7. Wat is de status van de diverse aangevraagde middelen van andere bronnen 
zoals de provincie, zijn deze nog steeds toegekend en tot wanneer zullen deze 
beschikbaar zijn? 

De bijdrage van de gemeente Utrecht staat vast. Hiervoor is geen einddatum vastgesteld, wel wordt de 
gemeente Utrecht periodiek op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in het project. 
De bijdrage van de voormalige BRU staat sinds het vertrek van Woerden uit de BRU (fysiek) bij de 
provincie Utrecht en blijft toegekend. De bijdrage vanuit de provincie Utrecht staat volgens de huidige 
afspraken tot 1 juli 2019. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer 16.014987 

De secretaris 
De burgemeester 

drs. M.H.J, van Km ij MBA 



Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van STERK Woerden inzake ontsluiting kassengebied 

Harmelerwaard op oostelijke randweg. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te 

weten vóór 8 augustus 2016. Zie in dit kader ook de brief 16u.14787 namens het college inzake beantwoording artikel 40-vragen in de 

zomerperiode (DLIS). 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: vrijdag 8 juli 2016 12:59:16
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake ontsluiting kassengebied Harmelerwaard op oostelijke randweg



Woerden STERK 
Art 40 vragen Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard op oostelijke randweg 
(A12 BRAVO 8) 

De fractie van STERK Woerden heeft kennis genomen van een recente uitspraak van de 
Raad van State1 over de ontsluiting van de Harmelerwaard, de brug over de Leidse Rijn . 
In het verslag is opgenomen dat: 

Het college acht het afsluiten van de Liesgrassingel in het licht van de belangen van 
de bewoners en bedrijven in de Harmelerwaard en de bewoners rond de 
alternatieve ontsluiting, niet aanvaardbaar. Daarbij heeft het college, zoals het ter 
zitting van de Afdeling heeft herhaald, vooropgesteld dat het beleid van de 
gemeente erop is gericht de ontsluitingsfunctie van de Liesgrassingel op termijn te 
beëindigen, maar daarbij afhankelijk is van onder meer de gemeente Woerden. In 
dat verband heeft het college toegelicht dat het de bedoeling is om de 
Harmelerwaard te ontsluiten via een brug over de Leidsche Rijn en dat daarvoor 
financiële middelen door de provincie Utrecht beschikbaar zijn gesteld. Die 
procedure zal echter niet op korte termijn zijn afgerond. 

Wij hebben eveneens kennis genomen van de programmabegroting 2016 van de 
gemeente Woerden, waarin het volgende is opgenomen: 

6 1.4 Ontsluiting Harmelerwaard De Weger 
6 1.4.1 Eind 2016 plan aanbesteed met als doorkijk een bouwstad De Weger Q4 2016 

in 2017 en een oplevering in 2019, e.e.a. afhankelijk van de 
gerechtelijke uitspraak m.b.t. het ingestelde hoger beroep. : 

De fractie van STERK Woerden heeft niet alleen over de planning vragen, maar ook over 
de financieringsconstructie van deze ontsluiting. In 2011 heeft de raad, onder druk van 
de wegvallende financiering van de provincie2, besloten tot het toekennen van extra 
financiering. 

De fractie heeft over de ontsluiting Harmelerwaard de volgende vragen: 
1. Wat is de oorzaak van de vertraging in de aanleg van de ontsluiting van de 

Harmelerwaard, 
2. Wat is de stand van zaken t.a.v. realisatie van de ontsluiting Harmelerwaard? 
3. Welke stappen heeft het college ondernomen sinds 2011? Chronologisch en 

inhoudelijk toelichten. 
4. Wanneer wordt de gerechtelijke uitspraak verwacht, zoals beschreven in de 

Programmabegroting? 
5. Wat is de verwachte realisatiedatum van de ontsluiting? 
6. Is de financiering, zoals in 2011 vastgelegd, nog steeds toereikend voor realisatie 

bij de huidige kostprijs en voorkeursvariant? 
7. Wat is de status van de diverse aangevraagde middelen van andere bronnen 

zoals de provincie, zijn deze nog steeds toegekend en tot wanneer zullen deze 
beschikbaar zijn? 

Namens de fractie STERK Woerden 

1 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-
uitspraak.html?id=87756&summary_only=&q= 
2 https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2011/9-
juni/20:00/Raadsvoorstel-inzake-rechtstreekse-ontsluiting-kassengebied-
Harmelerwaard-op-oostelijke-randweg-Harmelen-A12-BRAVO-8/12-rv-rechtstreekse-
ontsluiting-kassengebied-harmelerwaard-11r-00069.pdf 
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