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A12 BRAVO IN UITVOERING! 

Voortgangsrapportage 

 
Op basis van de afspraak met de gemeenteraad wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage ter 
informatie aangeleverd. Begin 2012 is besloten dat er geen jaarlijkse voortgangsrapportage meer voor de 
Stuurgroep wordt opgesteld (onder leiding van de provincie Utrecht). Vanaf dat moment worden beide 
voortgangsrapportages door de gemeente Woerden opgesteld. 
 

De voorliggende voortgangsrapportage betreft de rapportage van de gemeente Woerden zelf en beslaat de 
afgelopen periode, van december 2011 tot en met augustus 2012. 
 

De uitvoering van het A12 BRAVO project (Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud) heeft tot doel 
de weginfrastructuur in de corridor Oudenrijn - Bodegraven te verbeteren. Sinds 2002 werken diverse 
regionale overheden hier met succes gezamenlijk aan. In de Bestuursovereenkomst A12 BRAVO zijn de 
tien projecten van de eerste fase, acht met financiering, twee met uitgestelde planning, en de werkwijze en 
monitoren van het totale proces geregeld. 
 
Leeswijzer  
In hoofdstuk 1 wordt teruggekeken op hetgeen in de afgelopen periode is gebeurd. In hoofdstuk 2 wordt 
ingegaan op het onderdeel financiën, waarna in hoofdstuk 3 aandacht wordt besteed aan de belangrijkste 
ontwikkelingen in het A12 BRAVO gebied. In hoofdstuk 4 wordt vooruit gekeken op de geplande 
werkzaamheden per project in de komende periode (tot juni 2013). Tot slot wordt in de bijlage in het kort de 
basisinformatie per project gegeven. 
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1. TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE 

 
1.1 Voortgang projecten   
 
 

1.1.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden 
Voor het gedeelte van de weg vanaf de Waardsedijk tot voorbij de overbrugging van de spoorlijn Utrecht - 
Gouda zijn de zettingen ‘uitgewerkt’. Dit werk is uitgevoerd vooruitlopend op de uitvoering van de weg zelf. 
De bouw van het viaduct over het spoor is eind 2011 weer gestart. Nu het eerste grondwerk is afgerond is 
het voorbereidende grondwerk verder uitgebreid richting de aansluiting Waarder/Nieuwerbrug. 
 
In maart 2011 heeft de gemeente Woerden het vrijstellingsbesluit verleend. De beroepstermijn tegen dit 
besluit liep tot 20 april 2011. Door 1 belanghebbende is beroep ingesteld tegen het vrijstellingsbesluit. Dit 
beroep moet nog dienen bij de rechtbank. Daarnaast is door één belanghebbende bezwaar ingediend 
tegen het hogere waarde besluit. Dit bezwaar heeft op 3 februari bij de Raad van State gediend. Het 
bezwaar is afgewezen, waarmee het hogere waarde besluit definitief is. 
 
Tot eind december heeft de provincie geprobeerd de benodigde gronden minnelijk te verwerven. Voor de 
gronden die begin 2012 niet zijn verworven is de onteigeningsprocedure gestart. 
 
Op 23 augustus heeft een bezwaar tegen het vrijstellingsbesluit bij de rechtbank gediend. Uitspraak van de 
rechter volgt begin oktober. 
 
 
1.1.2 Project 4, Westelijke randweg Woerden 
Begin juli 2012 is door de raad het besluit genomen de Westelijke randweg Woerden niet aan te leggen. 
Deze randweg vervalt daarmee uit het A12BRAVO programma. 
 
Vanwege het vervallen van de Westelijke randweg Woerden wordt deze niet verder in deze rapportage 
behandeld. 
 
 
1.1.3 Project 5, reconstructie bestaande aansluiting A12 
Dit project is opengesteld en opgeleverd. 
 
 
1.1.4 Projecten 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen 
Alle gronden zijn minnelijk verworven. Een onteigeningsprocedure is niet nodig. 
 
Voor de zuidwestelijke randweg Harmelen hebben de gemeente Woerden en de provincie Utrecht 
gezamenlijk een projectovereenkomst opgesteld. Ook de daarbij behorende kaarten met beheergrenzen 
zijn gereed. Deze project overeenkomst is recent vastgesteld en getekend door zowel de gemeente 
Woerden als de provincie Utrecht. 
  
De aanbesteding van de realisatie van de randweg is uitgevoerd door de provincie Utrecht. Het contract 
bevat zowel de bouw als het onderhoud van de randweg. 
In mei/juni heeft de beoordeling van de inschrijvingen van vier partijen plaatsgevonden. In juni 2012 is het 
werk voorlopig gegund aan BAM. Daarop zijn geen bezwaren van afgewezen partijen gekomen, zodat het 
werk in juli definitief gegund kon worden.  
 
In het kader van het afstel van 6c onderzocht is of het project 6ab aanpassingen behoeft. De uitkomst 
daarvan is op dit moment nog niet bekend. 
 
 
1.1.5 Projecten 6c, Oostelijke randweg Woerden 
In het voorjaar van 2012 heeft de provincie Utrecht besloten de oostelijke randweg Woerden niet te 
realiseren. Dit betekent definitief afstel van deze randweg. 
 
De gelden die door de provincie Utrecht binnen het programma ‘Verder’ waren gereserveerd voor deze 
randweg worden door de provincie teruggegeven aan programma ‘Verder’. 
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Vanwege het vervallen van de Oostelijke randweg Woerden wordt deze niet verder in deze rapportage 
behandeld. 
 
 
1.1.6 Projecten 7 en 9, de nieuwe aansluiting A12 en de verbindingsweg naar de Veldhuizerweg 
Beide projecten zijn opgeleverd en open gesteld. 
 
 
1.1.7 Project 8, de Oostelijke randweg Harmelen 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende reactienota (op de ingediende zienswijzen) zijn voorjaar 2012, 
tezamen met de MER, door de raad vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft vanaf medio juni tot eind juli  
ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen dit bestemmingsplan, waarmee het 
onherroepelijk is geworden. 
 
Informeel is overeenstemming bereikt met de grondeigenaren over de aankoop van de gronden. In de 
afgelopen periode zijn de koopovereenkomsten voor de te verwerven gronden uitgewerkt. Inmiddels is de 
definitieve versie van deze koopovereenkomsten goedgekeurd door de grondeigenaren. Deze 
koopovereenkomsten worden ter ondertekening voorgelegd aan het college. 
 
Het besteksontwerp en het bestek zijn voor 90% gereed. In augustus is grondmechanisch en milieukundig 
onderzoek gedaan op de gronden. Met de gegevens uit deze onderzoeken worden besteksontwerp en 
bestek definitief afgerond. 
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2. FINANCIËN  

 
 
De financiële aandachtspunten zijn: 
- De aanbesteding van BRAVO 6b blijft binnen het vastgestelde budget.  
- De projectkosten zijn ontleend aan kostenramingen van enkele jaren geleden en kennen een            

‘oud prijspeil’; de gemeente Woerden past bewust geen indexering toe op deze ramingen. De 
uiteindelijke hoogte van de kosten blijkt als het werk wordt aanbesteed. 

- Een gedeelte van de dekking (ondergebracht in de ‘reserve infrastructurele werken’) komt uit de 
opbrengst uit de uitgifte van gronden. Op dit moment is er sprake van een vertraagde gronduitgifte in 
de gemeente Woerden. Dit betekent een vertraagde voeding van de reserve infrastructurele werken 
met als consequentie dat het eindresultaat later wordt behaald. 
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3. ONTWIKKELINGEN IN HET A12BRAVO GEBIED  

 
3.1. Ontsluiting Harmelerwaard 
De startnotitie voor dit project is vastgesteld. Daarmee is het project, dat geen onderdeel uitmaakt van 
A12BRAVO, gestart. 
 
 
3.2. Keervoorziening Molenvliet 
In het kader van Randstadrail en het verhogen van de frequentie van het treinverkeer tussen Woerden en 
Utrecht wordt door ProRail een keervoorziening gerealiseerd. De ingebruikname van de keervoorziening is 
december 2012. 
 
 
3.3. Spoedwet A12 Woerden – Gouda 
Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A12 tussen Gouda en Woerden in mei 2012 opgeleverd en 
geopend. 
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4. VOORUITBLIK KOMENDE PERIODE  

 
4.1 De projecten  
 
4.1.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden 
In de komende periode wordt het voorbereidend grondwerk verder uitgevoerd. Verder wordt na de zomer 
van 2012 de projectovereenkomst (tussen gemeente Woerden en provincie Utrecht) opgesteld en wordt de 
aanbesteding door de provincie voorbereid. 
 
Medio augustus 2012 dient het bezwaar tegen het vrijstellingsbesluit bij de rechter. In oktober zal de 
uitspraak van de rechter bekend zijn. 
 
De nog niet verworven gronden worden onteigend door de provincie Utrecht. Deze onteigeningsprocedure 
zal naar verwachting niet in 2012 afgerond zijn. 
 

 
4.1.2 Projecten 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen 
De aannemer is in de zomer van 2012 gestart met het opstellen van een uitvoeringsontwerp. Dat neemt 
enkele maanden in beslag. De aannemer start het werk ‘buiten’ in het begin van 2013, zodra het 
uitvoeringsontwerp is vastgesteld. 
 
 
4.1.3 Project 8, Oostelijke randweg Harmelen 
De resultaten van het grondmechanisch en het milieukundig onderzoek zijn nodig voor het kunnen afronden 
van het besteksontwerp en het bestek. Naar verwachting zijn deze beide in november 2012 gereed. Daarna 
zal de aanbesteding starten. 
 
Eind september of begin oktober worden de koopovereenkomsten voorgelegd aan het college ter 
ondertekening. 
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4.2 Communicatie 
 
4.2.1 Project 3, Zuidelijke randweg Woerden 
De communicatie bestaat uit formele communicatie over de vrijstellingsprocedure (artikel 19) en de 
onteigeningsprocedure. 
 
Daarnaast is er communicatie nodig rondom de bouwwerkzaamheden. 
 
 
4.2.2 Project 6a en 6b, Zuidwestelijke randweg Harmelen 
De communicatie is gericht op de realisatie van de randweg. Zodra de planning van de aannemer bekend is 
wordt de communicatie naar de omgeving gestart. Ook zal een starthandeling worden georganiseerd. 
 
 

4.2.3 Project 8, Oostelijke randweg Harmelen 
De communicatie over de Oostelijke randweg Harmelen is in de komende periode gericht op de 
bestemmingsplanprocedure en op de aanbesteding van de uitvoering van het werk. 
 

 

4.2.4 Website 
Gemeente Woerden en de provincie Utrecht zetten zich in voor een betere communicatie via de website 
www.A12BRAVO.nl. Nadat de website vernieuwd is wordt de website goed bezocht en zijn er positieve 
reacties. De provincie zorgt, mede naar aanleiding van voorstellen van de gemeente Woerden, voor het 
continu actueel houden van de website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.a12bravo.nl/

