
Concept - Amendement - Referendum Rembrandtbrug - Willen de inwoners wel 10 tot 20 miljoen euro
extra uitgeven? 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 21 december 2022, om het ontwerp-raadsbesluit bij het 
raadsvoorstel ‘Extra krediet project Rembrandtbrug’ in zijn geheel te vervangen:

1. De bijna extra benodigde €10.000.000,- voor de financiering voor het project Rembrandtbrug via 
een referendum voor te leggen aan de inwoners van de gemeente Woerden; 

2. Alles in het werk te zetten om dit referendum tegelijkertijd met de Provinciale 
Statenverkiezingen van 15 maart 2023 te organiseren.

Toelichting
In het voorstel wordt aanvulling van het projectbudget met € 9.810.000,- gevraagd om de beschikking te 
krijgen over een totaal dekkend projectbudget van €31.365.000,-. Duidelijk is dat met de bijna 
€10.000.000,- extra er geen dekkend projectbudget is. De uitgaven zullen nog verder stijgen. In plaats 
van de bijna €10.000.000,- die nu gevraagd wordt, zal het eerder om een extra krediet moeten gaan van 
€15.0000.000,- tot €20.000.000,-. Waarbij de gemeente Woerden op slot moet voor welke wens dan 
ook, sociale voorzieningen uitgehold worden, onderhoud van gemeentelijke objecten fors omlaag moet 
of een artikel 12-gemeente wordt.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de kiezers gestemd met informatie dat de Rembrandtbrug 
circa €21.000.000,- zou gaan kosten. Over het nu extra gevraagde krediet van bijna €10.000.000,- met 
het risico dat dit op gaat lopen tot €20.000.000,- heeft de kiezer zich niet kunnen uitspreken. Ook 
hebben ze zich niet kunnen uitspreken of de consequenties daarvan acceptabel zijn. Denk aan forse 
verhogingen van de ozb de komende jaren of versoberingen van gemeentelijke voorzieningen. Daarom 
dat voorleggen aan de kiezers door middel van een referendum zeer gewenst is. Een 
referendumverordening kan in januari 2023 door de gemeenteraad vastgesteld worden. Hiervoor is een 
initiatief raadsvoorstel tijdig ingediend. Waarmee bij aanname van dit amendement het referendum 
tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen kan plaatsvinden, om zo de kosten hiervoor te drukken. 
En mogelijk een positief effect op de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen als op de 
waterschapsverkiezingen in Woerden kan hebben.

Hendrie van Assem

1 van 1


