
Motie - Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 21 december 2022, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel ‘Extra krediet project Rembrandtbrug’,

constaterende dat:
1. het college in het onderhavige raadsvoorstel voorstelt om jaarlijks een financiële rapportage aan 

de raad te sturen over het project Rembrandtbrug;
2. na vaststelling van het bestemmingsplan moet worden gekomen tot een definitief ontwerp, 

voordat de gunning kan plaatsvinden;
3. de raad dan eveneens moet besluiten over de toekenning van het resterende krediet van 9,8 

miljoen euro, waarbij het college rapporteert over alle kosten, risico’s en kansen,

overwegende dat:
1. het voor de raad wenselijk is om intensief en regelmatig betrokken te blijven bij de voortgang van

het project;
2. daarbij niet alleen financiële, maar ook projectinhoudelijke informatie van belang is;
3. risico's inherent zijn aan het projectbudget en er in het definitieve ontwerp nog oplossingen 

moeten worden gevonden voor meerdere inpassingsvraagstukken op het gehele bedrijventerrein
Barwoutswaarder, die mogelijk ook financiële consequenties hebben;

4. de raad in positie moet kunnen zijn om tijdig (te besluiten om) bij te sturen;
5. weegmomenten eerder in het project substantiëler zijn dan dicht bij de realisatiefase, waardoor 

tussentijdse rapportages van wezenlijk belang zijn,

verzoekt het college:
1. als uitwerking van punt 3 van het raadsbesluit de gemeenteraad halfjaarlijks met een 

raadsinformatiebrief te rapporteren over de voortgang van het project, waarbij wordt ingegaan 
op de realisatie en afwijkingen in financiële en projectinhoudelijke zin;

2. hierbij ieder halfjaar te rapporteren over:
a. de stand van zaken rondom de juridische aspecten van het project;
b. de stand van zaken rondom grondverwerving;
c. de voortgang van de uitgevoerde activiteiten in het kader van gesprekken met 

ondernemers en de omgeving;
d. de uitwerking van de verkeersontsluiting;

3. aanvullend hierop jaarlijks in het voorjaar:
a. het volledige projectbudget en de kostenraming financieel te actualiseren;
b. een externe toets van de projectfinanciën en -risico’s te laten uitvoeren en zo nodig bij te 

stellen;
c. de MKBA dienovereenkomstig bij te stellen;
d. hierover in dezelfde raadsinformatiebrief te rapporteren, zo nodig voorzien van een 

voorstel voor bijstelling;
4. aanvullend op punt 2 jaarlijks in het najaar in de raadsinformatiebrief te rapporteren over de 

financiële realisatie;
5. in plaats van een raadsinformatiebrief in elk geval een raadsvoorstel inclusief 

bijsturingsmogelijkheden voor te leggen indien:
a. voorzienbaar is dat zich risico's voor zullen doen met een financiële impact groter dan 1 

miljoen; of
b. voorzienbaar is dat in het definitieve ontwerp niet tot een goede inpassing van de weg op 

Barwoutswaarder kan worden gekomen; of
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c. naar oordeel van het college wezenlijke projectinhoudelijke doelstellingen niet kunnen 
worden behaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Florian van Hout, De Woerdense VVD
Job van Meijeren, CDA Woerden
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