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MEMO  
 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 8 juni 2021 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Openbare Ruimte 

Contactpersoon : D. de Koning 

Tel.nr. : 8329 

E-mailadres : koning.d@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Beantwoording vraag van de Woerdense VVD, de heer Van Hout. 

 

Kennisnemen van: 

De beantwoording van de vraag van De Woerdense VVD met betrekking tot de aanbesteding van de 
werkzaamheden aan de duikerbrug op de Oostdam in relatie tot de vaststelling van de begroting. 

 

Inleiding: 

Vraag: 

Klopt het dat de werkzaamheden voor de duikerbrug zijn aanbesteed voordat de begroting is vastgesteld?  

 

Antwoord: 
De opdrachtverstrekking ten aanzien van de duikerbrug is gebeurd op basis van een veel eerder 
aanbesteed contract. Bestek RB2017-05, aanbesteed en gegund in 2017. 
Een bestek dat in een meervoudig onderhandse aanbesteding is gegund aan Aannemingsbedrijf Gebr. 
Schouls b.v. 
 
Als het gaat om de opdrachtverstrekking (vanuit dit bestek) ten aanzien van de Oostdam het volgende: 
Juist vanwege het feit dat er lopende de voorbereiding nog zaken formeel geregeld diende te worden is de 
gehele opdracht aan Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls b.v. in 5 delen gespecificeerd. 
Dit zodat ieder deel afzonderlijk in opdracht gegeven kon worden en er maximale flexibiliteit bleef als er in 
de formele procedures anders besloten zou worden.  
 
In de volgende tijdslijn zijn de werkzaamheden in opdracht gegeven: 
Het 1) deel engineering en het 2) deel zinkersleuven (t.b.v. de nieuwe nutskabels) is op 30 juli 2020 in 
opdracht gegeven. 
Ongeacht of de duiker een duikerbrug zou worden of een duiker zou blijven, hadden wij dit moeten doen. 
 
Voor wat betreft de 3) kademuur, 4) de duikerbrug en het 5) aanpassen van de oude kademuur is op 29 
oktober 2020 de opdracht verstrekt. De programmabegroting 2021-2024 is vastgesteld op 6 november 
2020. Met het in opdracht geven van de duikerbrug waren wij 1 week voor op de formele besluitvorming op 
de begroting en van die extra € 200.000. 
De werkzaamheden op de Oostdam zijn maandag 16 november 2020 gestart en daarmee na de 
besluitvorming op de begroting. 
De feitelijke werkzaamheden specifiek ten behoeve van de duikerbrug zijn pas in februari 2021 gestart en 
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dus ruim na de besluitvorming. Daarbij opgemerkt hebbende dat indien de raad in november 2020 anders 
had besloten wij de opdracht van de duikerbrug direct hadden omgezet naar een opdracht voor een duiker. 
Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls b.v. was hiervan op de hoogte. Het risico was daarmee afgedekt. 

 

 

Kernboodschap: 

n.v.t. 

 

Financiën: 

 

n.v.t. 

Vervolg: 

n.v.t. 

 

Bijlagen: 

 

n.v.t. 

 
 
 
 

 


