
 
 
Raadsvragen - Geen provinciale subsidie duikerbrug Oostdam 

Op 18 mei zijn de fractievoorzitters door wethouder Noorthoek bericht dat de provincie geen 
subsidie verstrekt voor de aanleg van de duikerbrug aan de Oostdam. Oud-wethouder Bolderdijk 
stelde tijdens de raadsvergadering van 16 juli jl. dat er ‘een zeer grote kans’ was dat de subsidie van € 
200.000,- zou worden toegekend. Daarbij benadrukte hij ook de rol van de burgemeester in dit 
proces en werd de burgemeester door Bolderdijk ook gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 
Bolderdijk wekte tijdens die avond niet de indruk zelf erg betrokken te zijn geweest bij deze 
subsidieaanvraag. 

Tijdens agendapunt 8 (raadsvoorstel voorjaarsnota 2020/kadernota 2021) is door LijstvanderDoes, 
STERK Woerden, Progressief Woerden en Inwonersbelangen het amendement ‘Duikerbrug’ 
ingediend. Dit amendement riep op tot het niet aanleggen van deze duikerbrug vanwege de kosten. 
Mede door de toezegging van oud-wethouder Bolderdijk dat de subsidie ‘zeer grote kans’ had om 
toegekend te worden, werd het amendement aangepast in stemming gebracht en verworpen. 13 
stemmen voor en 17 stemmen tegen. Deze toezegging speelde dus een zeer belangrijke rol in de 
besluitvorming. O.a. de normaal financieel-kritische VVD stemde mogelijk vanwege deze toezegging 
door oud-wethouder Bolderdijk tegen het amendement. 

Vragen: 

1. Wat is de rol van oud-wethouder Bolderdijk geweest in deze subsidieaanvraag? In hoeverre 
was hij in aanloop naar de raadsvergadering van 16 juli jl. betrokken bij deze aanvraag? 

2. Gezien de felicitaties van oud-wethouder Bolderdijk richting burgemeester Molkenboer moet 
de betrokkenheid van deze laatste aanzienlijk zijn geweest. Waaruit heeft die betrokkenheid 
van burgemeester Molkenboer bij deze subsidieaanvraag bestaan? 

3. Tijdens de raadsvergadering van 16 juli jl. werd door oud-wethouder Bolderdijk de link 
gelegd naar 650 jaar Woerden (kadootje aan de bevolking). Een project waarin burgemeester 
Molkenboer een belangrijke rol heeft. In hoeverre heeft burgemeester Molkenboer druk 
uitgeoefend op het college en oud-wethouder Bolderdijk om deze duikerbrug aan te leggen? 
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