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Voorzitter, volksvertegenwoordigers, dames en heren 
Voor de volgende 5 punten verzoekt ons deel van het Over-de-brugteam om uw aandacht.  
 
 

1.  Vervallen Molendijktracé 
Het is begrijpelijk dat het college u verzoekt in te stemmen met het laten vallen van het 
Molendijktracé. Maar; dat heeft nogal wat impact op hoe te kijken naar een brug tussen 
Barwoutswaarder en Rietveld. 
Participatie is nu gepleegd vanuit de veronderstelling dat het op termijn zou gaan om twee 
bruggen. 
- Het Molendijktracé voor het buitenregionale verkeer en zo ontlasting van met name 

Rietveld, Barwoutswaarder en Zegveld. 
- Een brug bij Woerden die het niet op het centrum gerichte verkeer weg leidt van de 
 Kwakelbrugroute. 
Nu het  Molendijktracé geen optie meer is en er gesproken wordt over “doorontwikkeling 
naar een randweg” is het niet reëel te denken dat een nieuwe brug slechts een lokale functie 
gaat hebben. 
Het leidt zo lezen we tot een brug van 17 meter breed, een meter dik en een 
doorvaarthoogte die behoud van het jaagpad onmogelijk maakt. Dat staat haaks op onze 
participatie-uitkomst. 
 

2.  Participatie: 
Wij zijn er erg blij mee dat u het ons mogelijk maakte op deze wijze te participeren. 
Het heeft inbreng opgeleverd die u anders niet bereikt zou hebben. 
Dat het projectteam niet tevreden is over burgerparticipatie middels een Over-de-brugteam 
is jammer. 
Dat u, onze gemeenteraad, gebruikt wordt om middels dit raadsvoorstel afscheid te kunnen 
nemen van het participatieinstrument “Over-de-brugteam” , is stuitend en ineffectief. 
 

Keukentafelgesprekken en klankbordsessies bieden geen garantie dat wat inwoners van 
belang vinden u bereikt. En, wat mogen de bewoners die het aangaat verwachten van de 
adviesgroep die wel blijft?  
De adviesgroep immers bracht middels haar voorstellen deze mensen in de vuurlinie.  
Daarom, als u instemt met dit voorstel, regelt u dan behalve participatie middels 
klankbordsessies en de adviesgroep, ook participatie in de vorm van een rapportage van een 
Over-de-Brugteam. 
 

3 Waterzuivering west 
Als Over-de-brugteam mochten wij niet spreken over de voorstellen die de adviesgroep 
inbracht.  
Ons en wie er verder naar vroeg werd voorgehouden dat, als de raad zou besluiten deze 
opties in onderzoek te nemen, er alsnog geparticipeerd zou worden. 
Buiten dat, het projectteam stelde ons gerust: Waterzuivering-west zou het niet gaan halen. 



Los van de vraag “Hoe bereikte deze kansarme variant de status “serieus”;   er is niet op 
geparticipeerd en er wordt ook niet op geparticipeerd want  “Nader onderzoek is niet nodig”  
zegt het raadsvoorstel. 
Maar, dames en heren deze variant heeft niet alleen een enorme impact op de 
leefomgeving;  
voor het buitengebied van Barwoutswaarder is zij desastreus.  
En, u heeft het met elkaar nog niet gehad over de toekomst van dit gebied buiten de rode 
contouren.  
Hoe serieus is deze optie; wilt u die weg wel gaan? En geldt ook hier wat de wethouder en 
projectteam ons en de bewoners in de periferie van de Rembrandtbrug voorhielden:  
“Als de raad besluit deze variant in beschouwing te nemen gaan we opnieuw participeren.” 
Dus is dus nu. 
 

4. Kanttekeningen bij onderbouwing van het Raadsvoorstel  
Het raadsvoorstel veronderstelt dat er onder “Direct belanghebbenden” een breed 
draagvlak zou zijn voor het Rembrandtbrug alternatief. Bij wie? Welk onderzoek van welke 
kwaliteit onderbouwt die stelling?  
Of de stelling ook gedeeld wordt door belanghebbenden rond dat traject, mag u betwijfelen.  
 

5 Alternatief niet overgenomen door het projectteam 
In onze eindrapportage leest u een opmerking over een 5e brugvariant die het projectteam 
niet overnam uit de klankbordsessie, die wij niet mochten voorstellen maar waarvan wij 
vinden dat hij u niet onthouden mag worden. De variant die wij omschrijven op pagina 3 van 
ons rapport.  
Of iemand het nu leuk vindt of niet;  argumenten die het college hanteert om het 
raadsvoorstel te onderbouwen gelden ook voor dit te overwegen alternatief. 
Het laatst opgebrachte argument voor vervolgonderzoek is “Het verkleinen van juridische 
risico’s.” 
Als het college zich zorgen over maakt of het terzijde schuiven van de Rembrandtbrugvariant 
(die ver boven het budget gaat) zonder gedegen onderzoek wel stand houdt bij de rechter, is 
het dan niet nog belangrijker ook de variant mee te nemen die naar alle waarschijnlijkheid 
binnen het budget gerealiseerd kan worden en waar geen woningen voor gesloopt hoeven 
te worden of bedrijven verplaatst?  
Want als deze variant niet meegenomen wordt; hoe valt dat dan bij de rechter. 
Nevenbij als we deze variant niet onderzoeken, krijgen we daar na dit vervolgonderzoek bij 
het beslissen welke brug het wordt, alsnog gesteggel over. En daar is toch genoeg leergeld 
voor betaald? 
 

Tot slot;  
Als u dit RV zonder bijstellingen accordeert, hebben we straks de situatie dat er op twee 
alternatieven wel middels een “Over-de-brugteam geparticipeerd is en op 3 niet.  
Dat schaadt het evenwichtig vergelijken van de varianten. 
 

Wij dringen er bij u op aan; als u het raadsvoorstel accordeert: 
- Neem ook optie 5, “het landje van Kroes”, mee in het onderzoek 
- Stel een Over-de-brugteam in dat gaat participeren op de 3 varianten die u laat 
 onderzoeken. 
En laat ook dat team aan u rapporteren. Dat kan overigens goedkoper dan in deze 
participatieronde. 



De door ons vergaarde kennis, ervaring en ook inzet is daarvoor beschikbaar.  
 

Wij wensen u een verhelderend debat en hopen dat onze inbreng bijdraagt aan een 
weloverwogen uitkomst.         
   
       
 
850 woorden 
 
 
 
 
 
 
 
 


