
 

 

Amendement Rembrandtbrug eerst toetsen aan criteria startnotitie 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Brug Woerden-

West (19R.00901): 

De raad besluit: 

Het ontwerp-raadsbesluit (19R.00953) in zijn geheel te vervangen door het onderstaande besluit: 

1. Het college de opdracht te geven de raad zo snel als mogelijk een raadsvoorstel voor te 

leggen voor het uitvoeren van een toets van het alternatief Rembrandtbrug, met een 

kredietaanvraag die in elk geval substantieel lager dient te zijn dan 285.000 euro. 

2. Hierbij als uitgangspunt te nemen dat het alternatief Rembrandtbrug wordt getoetst aan de 

criteria als genoemd in de Startnotitie Westelijke Ontsluiting Woerden (19R.00084, pagina 7), 

te weten: 

a. Dat het om een lokale oplossing gaat; 

b. Dat deze voldoet aan de doelen van een robuust netwerk; 

c. Dat dit een even goede oplossing is voor de verkeersproblemen op de route 

Rembrandtlaan-Boerendijk; 

d. Dat de kosten van de variant in dezelfde range ligt als Gildenbrugvariant en 

Rietveldbrugvariant; 

e. De variant een breed draagvlak kent. 

3. Deze toets zodanig uit te voeren dat: 

a. De raad een afgewogen keuze kan maken over het al dan niet aanmerken van de 

variant Rembrandtbrug voor verdere uitwerking, waarbij in elk geval duidelijkheid 

bestaat over de kosten (inclusief onzekerheidsmarge), het probleemoplossend 

vermogen en het draagvlak zoals bedoeld onder punt 1; 

b. Op basis van de uitkomsten door de raad kan worden vastgesteld of de variant 

Rembrandtbrug aan de criteria van de Startnotitie voldoet; 

c. Indien de variant niet aan de genoemde criteria voldoet, de raad welgemotiveerd en 

juridisch houdbaar kan afzien van verdere uitwerking. 

4. De raad over de uitkomsten van de toets onder punt 2 te informeren en tegelijkertijd een 

raadsvoorstel voor te leggen omtrent het al dan niet verder uitwerken van deze variant. 

Toelichting 

De gemeenteraad heeft in april 2019 besloten nieuwe varianten afkomstig uit het participatieproces 

alleen in aanmerking te laten komen voor verdere uitwerking indien deze voldoen aan de in de 

Startnotitie Westelijke Ontsluiting Woerden genoemde criteria. De toets aan deze criteria had door het 

college moeten worden uitgevoerd binnen het daarvoor bij raadsbesluit van 4 april 2019 toegekende 

budget van 580.000 euro. Inmiddels is gebleken dat niet duidelijk is of de Rembrandtbrugvariant aan 

al deze criteria voldoet. In het Debat op 9 januari 2020 bleek dat het eerder toegekende 

voorbereidingskrediet reeds is besteed. Er is momenteel dus geen financiële ruimte meer binnen het 

bestaande budget om de Rembrandtbrugvariant aan de Startnotitie te toetsen. 

Daarom wordt in dit amendement voorgesteld een tweetrapsraket te hanteren: eerst wordt met een zo 

klein mogelijk budget uitgewerkt of de Rembrandtbrug aan de criteria uit de Startnotitie voldoet. 

Daarvoor legt het college een apart raadsvoorstel met een budgetvraag voor aan de raad, dat veel 

kleiner zal moeten zijn dan de nu gevraagde 285.000 euro, omdat het een minder vergaande 

uitwerking betreft. Daarna neemt de raad een nieuw besluit over het wel of niet verder gelijkwaardig 

uitwerken van de Rembrandtbrugvariant ten opzichte van de andere varianten. Als de Rembrandtbrug 

niet aan de criteria voldoet, moet de raad in de gelegenheid zijn om van verdere uitwerking af te zien, 

zonder dat daar juridische kwetsbaarheden aan verbonden zijn. 
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