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Samenvatting 
Op 16 juli 2020 is conform de raadsbehandeling (amendement Duikerbrug van de Voorjaarsnota/Kadernota 2021) voor 
een deel van de werkzaamheden aan de Oostdam een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Utrecht. Deze 
aanvraag heeft betrekking op een bijdrage uit het Erfgoed Parelfonds voor het herstellen en op een goede wijze in stand 
houden van het historische vestingwerk en het vervangen van de bestaande duiker op de Oostdam. De beslistermijn op 
de aanvraag stond op 28 maart 2021. Echter ontvingen wij op 02 februari jl. van de Provincie een uitstel op deze 
beslistermijn naar eind mei 2021 wegens gebrek aan capaciteit (o.a. veroorzaakt door COVID-19) en het hoge aantal 
aanvragen voor het fonds. Dit uitstel heeft voor het project tot gevolg dat er nu een keuze gemaakt moet worden over de 
verdere uitvoering. Uitstel van de werkzaamheden tot na de beslistermijn heeft grote gevolgen voor de planning. Dit kan 
mogelijk leiden tot wel een jaar uitloop hetgeen ook weer gevolgen heeft voor de duur van de overlast (voor de directe 
omgeving en Woerden als geheel). Ook zullen de kosten dan oplopen. 
 
   
 
Gevraagd besluit 

1. Te besluiten om, vooruitlopend op de beslissing van de Provincie Utrecht op de subsidieaanvraag, door te gaan 
met het aanbrengen van de duikerbrug in de Oostdam; 

2. Te besluiten hiervoor het in de Programmabegroting 2021 reeds opgenomen extra krediet van 200.000 euro voor 
de duikerbrug in te zetten. 

 
 
   
 
Inleiding 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?  
Bij de behandeling van de Kadernota in 2020, geregistreerd onder corsanummer 20R.00767, is door de gemeenteraad 
uitgebreid gesproken over de noodzakelijke vervanging van de duiker in de Oostdam. Hierbij is ook het voorstel voor het 
vervangen voor een doorvaartbare duikerbrug besproken. Aanleiding en wens voor het realiseren van deze ambitie komt 
voort vanuit recreatie en toerisme. Zodat het mogelijk wordt om een rondje Singel te kunnen varen met kleine bootjes. 
Tevens draagt een grotere doorgang bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit van de Singel. Uw raad heeft hierbij 
meegegeven dat deze ambitie niet zondermeer gehonoreerd wordt en dat hiervoor een (subsidie)aanvraag bij de 
Provincie gedaan moest worden. Conform raadsbesluit is deze aanvraag ingediend. 
Om ondanks de uitgestelde beslistermijn van de Provincie Utrecht de voortgang van het project gestand te doen is een 
beslissing van uw raad noodzakelijk. 
 
   



 
Participatieproces 
Dit voorstel is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen collega’s van het team Financiën en het projectteam 
Oostdam. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Voortgang van het project Oostdam. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Het vervangen van de bestaande duiker voor een doorvaarbare duiker.  
 
   
 
Argumenten 
1.1 Het on hold zetten van de werkzaamheden in afwachting op de beslissing om subsidie toe te kennen zal gevolgen 
hebben voor de planning, de overlast en de kosten.   
2.1 Het  investeringsbedrag van 200.000 euro is opgenomen in de begroting 2021 en de daaruit voortvloeiende 
kapitaallasten ad 12.000 euro met ingang van 2022 zitten verwerkt in de meerjarenbegroting. Bij toekenning van 200.000 
euro subsidie, zal er een ruimte van 12.000 euro in de exploitatie ontstaan. 
2.2 Bij een positief besluit op de subsidieaanvraag zal de waarde van het extra krediet (of een deel hiervan) weer 
terugvloeien richting de Algemene Middelen.  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
2.1 Bij een afwijzing van de subsidieaanvraag vloeien er geen financiële middelen terug naar de Algemene Middelen.  
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen ten opzichte van de reeds vastgestelde Programmabegroting 2021.  
 
   
 
Communicatie 
Na het raadsbesluit zal via de reguliere communicatiekanalen van de gemeente gecommuniceerd worden. Tevens zal het 
raadsbesluit worden gedeeld in het Omgevingsoverleg voor onze grote ruimtelijke projecten.  
 
   
 
Vervolgproces 
Na ontvangst van het besluit op de subsidieaanvraag wordt uw raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Artikel 189 ev. van de Gemeentewet. 
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