
     
 

   
 
Raadsvragen - Geen provinciale subsidie Duikerbrug Oostdam 
 
Op 18 mei zijn de fractievoorzitters door wethouder Noorthoek bericht dat Provincie Utrecht geen 
subsidie verstrekt voor de aanleg van de duikerbrug aan de Oostdam. Op 19 mei vond er een 
bijpraatsessie over de Oostdam plaats, waar het bericht is toegelicht.  
 
Het bericht is een forse tegenvaller voor de gemeente, aangezien het college, bij monde van 
voormalig wethouder Bolderdijk, eerder bij herhaling aangegeven heeft ‘zeker’ te zijn dat de 
duikerbrug door provinciale subsidie gefinancierd zou gaan worden. In de debatten van de 
strategische heroriëntatie en de begroting 2021 hebben deze uitspraken een doorslaggevende rol 
gespeeld bij het besluit de duikerbrug wel aan te gaan leggen. Nu de subsidieaanvraag afgewezen is, 
hebben we het gevoel dat er destijds zand in de ogen is gestrooid, en daarom hebben wij de 
volgende vragen:  
 

1. Welke motivatie heeft Provincie Utrecht gegeven over de afwijzing van het subsidieverzoek? 
2. Welke feiten en aannames lagen ten grondslag aan de uitspraken dat de provinciale subsidie 

als een zekerheid kon worden beschouwd?  
3. Hoe kijkt het college terug op deze uitspraken?  

 
De duikerbrug staat al in de gemeentelijke investeringsplanning voor €200.000,-. In april jl. heeft de 
raad dit budget vrijgegeven omdat het provinciale besluit uitgesteld werd, het project al in volle gang 
was en het niet beschikbaar stellen van het budget tot ernstige vertraging en hinder zou leiden. De 
hoop en verwachting was echter dat de subsidie alsnog verkregen zou worden. Nu dit niet het geval 
is, ontlopen we de meevaller van €200.000,- waar we op gerekend hadden en die broodnodig is voor 
de financiële situatie van de gemeente.  
 

4. Welke mogelijkheden ziet het college om de benodigde investering alsnog te compenseren 
binnen het eigen programma opdat de meevaller weer in zicht komt?  

 
De duikerbrug aan de Oostdam is niet het enige infrastructurele project waar er hoop of verwachting 
is op provinciale subsidie. We willen voorkomen dat er opnieuw een situatie kan ontstaan dat een 
project praktisch onomkeerbaar is op het moment dat de provinciale subsidie nog onzeker is. 
 

5. Kan het college concreet aangeven bij welke andere infrastructurele projecten provinciale 
subsidieaanvragen gedaan zijn dan wel in voorbereiding zijn?  

6. Kan het college daarbij aangeven op welk moment in het proces het provinciale besluit over 
subsidieverstrekking verwacht wordt en of de gemeenteraad dan nog de mogelijkheid heeft 
om de projecten te stoppen of aan te passen?  
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