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Beantwoording technische vragen 

19R.01046 

 

 

 

 

Datum : 18 december 2019 

Portefeuillehouder : Wethouder Noorthoek 

Contactpersoon: H.L. van der Kolk 

  

Fractie(s) : Fractie Bakker 
 

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over RV brug Woerden-West naar aanleiding van politieke 
avond op 12 december jl.  

 

 

Inleidende tekst fractie Bakker:  
In het coalitie akkoord dat als leidraad voor het besturen van de gemeente Woerden wordt gebruikt staat 

vermeld dat er tijdens deze bestuursperiode wordt begonnen met de aanleg van een extra brug over de 

Rijn aan de westzijde van Woerden. Dit is nader uitgewerkt in een startnotitie die tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 4 april jl. door de gemeenteraad is aangenomen. In de stukken wordt als 

basis uitgegaan van de aanleg van een Gildenbrug (referentiebrug). Daar staat de Rietveldbrug ter  

vergelijking tegen over. Daarnaast biedt de startnotitie ruimte voor het toevoegen van extra varianten. 

Dit laatste onder strenge voorwaarden, waaronder een stevige financiële voorwaarde. 

Voor de referentiebrug, de Gildenbrug is in de begroting 2019 e.v. en in de begroting van 2020 e.v. een 

bedrag van 12 miljoen Euro gereserveerd voor het jaar 2022. In het raadsvoorstel 19R.00901 dat op 12 

december jl. ter beeldvorming aan de raad voor lag worden de financiën bij de brugvarianten vernoemd: 

 

- Gildenbrug: 14,5 Miljoen Euro 

- Rietveldbrug: 16,5 Miljoen Euro 

- Rembrandtbrug laag: 20 Miljoen Euro 

- Rembrandtbrug hoog: 28 Miljoen Euro 

- Er wordt voor alle vier de bruggen gewerkt met een risicomarge van 25%-30% boven op de 

hierboven genoemde kosten. 

 

Alle genoemde bruggen blijken duurder dan de 12 Miljoen die in de begroting 2020 e.v. geraamd is. De 

gemeente Woerden heeft een zorgelijke schuldquote. Er bleek in de zomerperiode een tekort te zijn in de 

begroting 2020 die o.a. middels lenen uit de algemene reserve is opgevuld. Voor de begroting 2021 e.v. 

kampt de gemeente Woerden structureel met een tekort van 3 Miljoen Euro, waarvoor nu een 

strategische heroriëntatie wordt georganiseerd. 
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Beantwoording van de vragen: 
 

 

1. Klopt het dat de in RV 19R.00901 genoemde bedragen voor de aanleg van de bruggen 
aanzienlijk hoger liggen dan het bedrag dat voor 2022 is begroot in de begroting 2020. e.v.? 
Indien ja, hoeveel liggen die bedragen hoger? 

 

Het in de begroting geraamd bedrag voor Brug Woerden-West bedraagt € 12 mln. 
Daarvan is € 580.000 besteed aan voorbereidingskosten. Samen met de kredietaanvraag voor 

uitwerking van het alternatief Rembrandtbrug van € 285.000 komt 865.000 ten laste van dit 
budget. Er resteert dan nog € 11,135 mln. voor de verdere planuitwerking en realisatie. In de 
kostenraming van de bruggen zijn alle vervolgkosten van planvorming en uitvoering opgenomen.  

 

Bruggen Gildenbrug Rietveldbrug Rietveldbrug 
West 

Rembrandtbrug  
Laag 

Rembrandtbrug 
Hoog 

Geraamde 
kosten 
(mln.) 

€ 14,5 € 16,5 € 18 € 20 € 28 

Verschil 
tussen 
budget en 
kosten 
(mln.) 

€ 3,37 € 5,37 € 6,87 € 8,87 € 16,87 

      

 

In alle alternatieven is een bedrag van € 1,6 mln. opgenomen voor aanpassing van de kruising 
Hollandbaan-Molenvlietbaan.  

 

2. Welke effect hebben deze hogere bedragen op de schuldquote van de gemeente Woerden? 

Graag de absolute getallen benoemen. 

 

Onderstaand is het verschil tussen budget en kosten weergegeven. En het effect op de schuldquote 

als gemeente Woerden dit verschil volledig binnen de eigen begroting zou moeten opvangen. 

 

Bruggen Gildenbrug Rietveldbrug Rietveldbrug 
West 

Rembrandtbrug  
Laag 

Rembrandtbrug 
Hoog 

      

Verschil 
tussen 
budget en 
kosten 
(mln.) 

€ 3,37 € 5,37 € 6,87 € 8,87 € 16,87 

      

Effect op 
schuldquote 

2,6% 4,1% 5,3% 6,8% 13,0% 

 

Het college onderzoekt in welke mate medefinanciering door derden mogelijk is.  
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3. Wat zijn de jaarlijkse lasten voor de gemeente Woerden bij de varianten 14,5 M, 16,5 M., 20 M. 

en 28 M? 

Onderstaande tabel geeft de jaarlijkse kapitaallasten die aan de investeringen aan de 

brugalternatieven verboden zijn. De bovenste regel geeft de totale kapitaallasten. De onderste 

regel de meerkosten ten opzichte van de al in de begroting verwerkte kosten van 535.800 per jaar 

gerelateerd aan het budget van 12 mln. euro.  
 

Bruggen Gildenbrug Rietveldbrug Rietveldbrug 
West 

Rembrandtbrug  
Laag 

Rembrandtbrug 
Hoog 

Jaarlijks last € 647.424 € 736.724 € 803.699 € 892.998 € 1.250.198 

Meerkosten 
t.o.v. 
jaarlast € 
12 mln. 

€ 111.624 € 200.924 € 267.899 € 357.198 € 714.398 

 

4. Welke bedragen komen er nog boven op de bedragen in de beantwoording van de vragen 2 en 3 

als de 25%-30% risicomarge wordt meegerekend? 

 

Van de Rembrandtbrug is de onzekerheidsmarge onbekend. Vandaar dat we een hoge en een lage 

raming hebben weergegeven. 

Onderstaand is nogmaals het verschil tussen budget en kosten weergegeven en hoe dat verschil in 

euro’s groter of kleiner wordt als gevolg van de onzekerheidsmarge in de kosten.   
 

Bruggen Gildenbrug Rietveldbrug Rietveldbrug 
West 

Rembrandtbrug  
Laag 

Rembrandtbrug 
Hoog 

      

Verschil tussen 
budget en 
kosten (mln.) 

€ 3,37 € 5,37 € 6,87 € 8,87 € 16,87 

Onzekerheids- 

marge 

€-0,25 - €6,99 € 1,24-  € 9,49 € 1,47 - €12,27 onbekend onbekend 

Marge in 
jaarlijkse 
meerkosten 

kapitaallasten 

€ -53.232 - 
€270.480 

€ 13.743 - 
€ 382.105 

€ 23.789 - 
€ 506.008 

onbekend onbekend 

 

5. Wordt het door het college in RV 19R.00901 gevraagde bedrag van € 285.000,-- ten laste gelegd 

van de uiteindelijke brug waar de gemeenteraad voor kiest? Met andere woorden, mocht de 

gemeenteraad na onderzoek naar een Rembrandtbrug niet voor die variant kiezen komt dit 

bedrag dan bij de nu geraamde kosten van de brug waar wel voor gekozen wordt? 

Het in de begroting geraamd bedrag voor Brug Woerden-West bedraagt € 12 mln. 
Daarvan is € 580.000 besteed aan voorbereidingskosten. Samen met de kredietaanvraag voor 

uitwerking van het alternatief Rembrandtbrug van € 285.000 komt € 865.000 ten laste van dit 
budget. Er resteert dan nog € 11,135 mln. voor de verdere planuitwerking en realisatie. In de 
kostenraming van elk van de bruggen zijn alle vervolgkosten van planvorming en uitvoering 

opgenomen. 
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Tenslotte 

 

De Fractie Bakker heeft gevraagd wie er in de adviesgroep waren vertegenwoordigd. De adviesgroep brug 
Woerden-West bestond uit: Wijkplatform Schilderskwartier, Dorpsplatform Zegveld, Wijkplatform Molenvliet, 
Dorpsplatform Rijnoevers, VVN afdeling Woerden, Stichting Hugo Kotestein, Fietsersbond afdeling 
Woerden. De verslagen van de vergaderingen zijn te vinden op de website www.brugwoerdenwest.nl 

Bijlagen: geen 

 


