
     
  
Amendement – Sturing op projectbudget Rembrandtbrug

De raad besluit, in vergadering bijeen op 21 december 2022, om het volgende beslispunt toe te voegen 
aan het ontwerpbesluit van het raadsvoorstel ‘Extra krediet project Rembrandtbrug’:

4. Ten aanzien van het projectbudget:
a. scherp te sturen op realisatie binnen het projectbudget en steeds te blijven kijken naar 

aanvullende financieringswijzen (zoals grondexploitaties) en bijdragen van derden (OMU, 
provincie) voor aanleg van de brug en weg en de gebiedsontwikkeling;

b. dit projectbudget ieder jaar bij de Kadernota te verhogen met het gehanteerde 
inflatiepercentage en dit te verwerken in de meerjareninvesteringsplanning (MIP) en de 
meerjarenbegroting (MJP); 

c. bij het definitieve raadsbesluit tot gunning (zie beslispunt 2) worden meer- of 
minderkosten ten opzichte van het (geïndexeerde) projectbudget aan de raad voorgelegd 
ten behoeve van kredietverlening;

d. bij de jaarlijkse voortgangsrapportage (zie beslispunt 3) informeert het college de raad 
over de sturing op realisatie binnen het projectbudget, eventuele afwijkingen van de 
dekkingsgraad ten opzichte van het inflatiepercentage en de voortgang op realisatie van 
aanvullende financieringswijzen.

Toelichting
Met het voorliggende besluit wordt het projectbudget voor het project Rembrandtbrug verhoogd met 
9,8 miljoen euro vanwege de fors gestegen kosten van onder meer staal en vastgoed. Door onzekerheid 
in de wereld is de prijsontwikkeling van veel zaken op dit moment onzeker. 
De indieners willen dat het college scherp stuurt op de financiën van dit project. Tegelijkertijd moet het 
oog houden voor het bredere plaatje van de gebiedsontwikkeling. Niet altijd is een extra investering de 
moeite niet waard, er zijn ook kansen om een deel van de investering aan te wenden als onderdeel van 
de herstructurering en bij bedrijfsverplaatsing kan mogelijk ook een grondexploitatie worden geopend.
Dit amendement zorgt er daarnaast voor dat het projectbudget meegroeit met de prijsontwikkeling 
waarvoor indexatie wordt toegepast. Als de kosten hoger of lager uitvallen wordt dit bij het definitieve 
kredietbesluit aan de orde gesteld en kan de raad zijn afweging maken. Via de jaarlijkse 
voortgangsrapportage wordt de raad geïnformeerd over de financiële sturing en realisatie.
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