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Amendement (on)houdbaarheid argument van ‘verkleinen juridische risico’s’ 

 

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 23 januari 2020, stellen voor het 

raadsvoorstel Brug Woerden-West (19R.00901) als volgt te wijzigen: 

De raad besluit 

Het voorliggende ontwerpbesluit in zijn geheel te vervangen door het volgende 

ontwerpbesluit: 

 

Het college opdracht te geven: 

a. om bij wijze van second opinion een deskundig oordeel te vragen over de 

vermeende juridische risico’s die de gemeente loopt wanneer de Rembrandtbrug 

op basis van huidige informatie wordt toegevoegd aan de op 4 april 2019 

vastgestelde opdracht voor een vergelijkend onderzoek naar een verbinding 

tussen het Rietveld en de Hollandbaan; 

b. in afwachting van de second opinion het aanvullend onderzoek naar de 

Rembrandtbrug uit te stellen en het opnemen van de Rembrandtbrug in het 

vergelijkende onderzoek naar de verschillende alternatieven op basis van 

huidige kennis te heroverwegen. 

Toelichting 

Het college wil de Rembrandtbrug als alternatief toevoegen aan de op 4 april 2019 

vastgestelde opdracht om verschillende varianten voor een verbinding tussen het 

Rietveld en de Hollandbaan te vergelijken.  

Om ervoor te zorgen dat alle alternatieven aan het door de raad vastgestelde 

afwegingskader voldoen, is voor alle alternatieven gelijkwaardige informatie nodig. Die 

informatie is er volgens het college voor het alternatief Rembrandtbrug nog niet. Een 

ongelijkwaardige vergelijking van varianten zou juridische risico’s met zich mee kunnen 

brengen. Daarom is het volgens het college noodzakelijk dat er een aanvullend 

onderzoek wordt uitgevoerd naar de Rembrandtbrug.  

Wij trekken de noodzaak van een aanvullend onderzoek à €285.000 in twijfel en vragen 

daarvoor een second opinion. Wanneer daaruit blijkt dat de raad ook op basis van de 

huidige informatie over de Rembrandtbrug een afgewogen keuze uit de verschillende 

brugvarianten gemaakt kan worden, hoeft het aanvullende onderzoek niet uitgevoerd te 

worden en kan de €285.000 aan andere gemeentelijke doeleinden besteed worden. De 

raad zou onzes inziens ook op basis van de huidige informatie kunnen concluderen dat 

de Rembrandtbrug een dermate dure optie is, dat het geen aantrekkelijk alternatief is en 

dat de Rembrandtbrug überhaupt niet hoeft worden meegenomen in de vergelijking met 

de Gildenbrug en de Rietveldbrug. 

 

Hendrie van Assem Inwonersbelangen 

 

 

 


