
 

Amendement – Second opinion over kosten en risico’s projectbudget Rembrandtbrug

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 21 december 2022, besluit om een vierde beslispunt toe 
te voegen aan het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel ‘Extra krediet project Rembrandtbrug (D22075694)’, zodat 
het als volgt komt te luiden:

4. Een second opinion te laten uitvoeren ten aanzien van de dekkingsgraad van het projectbudget, waarbij:
a. de inschatting en onderbouwing van alle geraamde kosten, eventuele opbrengsten en risico’s 

extern wordt getoetst;
b. op basis hiervan een (aanvullende) risico-inschatting wordt opgesteld, waarin risico’s worden 

gekwantificeerd;
c. de resultaten van de second opinion uiterlijk bij de eerste voortgangsrapportage (april 2023) 

worden aangeboden aan de raad.

Toelichting
De aanleg van de Rembrandtbrug gaat gepaard met een grote investering van € 31,4 miljoen. Bij een investering 
van die omvang is het voor de gemeenteraad belangrijk om zekerheid te hebben over de kosten van de 
Rembrandtbrug en de bijbehorende risico’s. Hoewel volledige zekerheid nooit te garanderen is, vormt dat echter 
juist reden om middels een second opinion door onafhankelijke deskundigen een externe toets te laten uitvoeren 
op de dekkingsgraad van het projectbudget.

Met een second opinion dient inzichtelijk te worden of de ramingen die het college voor het project heeft gemaakt,
deugdelijk zijn. Enerzijds gaat het dan om de kosten van de Rembrandtbrug, de weg, de aankoop van gronden en 
eventuele aanpassingen van het planontwerp in de definitiefontwerpfase. Anderzijds dient de second opinion ook 
in te gaan op de inventarisatie en kwantificatie van projectinhoudelijke (planologische), juridische en financiële 
risico’s: zijn alle risico’s in beeld en is de financiële impact daarvan correct ingeschat?

In de motie ‘Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug’ is eveneens een jaarlijkse externe toets van de 
projectfinanciën en -risico’s vervat. Ten opzichte hiervan kan de in dit amendement voorgestelde second opinion 
fungeren als fundament. Er dient nu een relatief uitgebreide second opinion te worden gevraagd, waarna bij 
opvolgende rapportages – zover geen grote bijstelling is vereist – kan worden volstaan met een lichtere externe 
toets.

De resultaten van de second opinion worden uiterlijk bij de eerste voortgangsrapportage in april 2023 aan de raad 
aangeboden, zodat de raad deze dan bij het debat over de rapportage kan betrekken.
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