
Concept - Amendement - Second opinion kosten en risico’s Rembrandtbrug

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

1. Een second opinion te laten uitvoeren op de financiële haalbaarheid van een Rembrandtbrug 
met het extra gevraagde krediet van bijna €10.000.000,- door een aantal lokale ondernemers uit 
Woerden, een ervaren risicomanager op infrastructurele werken, een bestuursjurist voor de 
bestuursrechtelijke risico’s en een accountant voor de juistheid van de financiële gegevens. 
Eventuele extra kredieten benodigd op de extra €10.000.000,- te voorzien van cohorten van 
€2.5000.000,- met daarbij een risico-inschatting in hoeverre die overschrijding zich voor gaat 
doen; 

2. De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten en op basis daarvan met een reële 
kredietaanvraag te komen voor de realisatie van de Rembrandtbrug.

3. Tot de goedkeuring van de reële kredietaanvraag door de gemeenteraad, worden er geen 
andere activiteiten anders dan begeleiden van de second opinion ontplooid.

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 de extra €9.810.000,- 
zo goed als zeker geen dekkend projectbudget is. Het college heeft aangegeven dat met de recentelijk 
geïdentificeerde exogene en endogene risico’s de uitgaven nog verder zullen stijgen. Zo is er de 
complexe problematiek van het bedrijventerrein Barwoutswaarder waar bedrijfspanden moeten 
verdwijnen, oplossingen voor verkeersonveilige situaties nog niet in zicht zijn en afhandeling aan- en 
afvoerlijnen van vrachtwagens nog een complexe puzzel is. Dit zijn details waar extra krediet voor nodig 
zal zijn. maar een goede raming nog niet voorhanden is. Overigens vraagt geen enkele ondernemer op 
Barwoutswaarder of inwoner uit Woerden om een revitalisering van dit bedrijventerrein.

De verwachting is dat het minimaal om extra miljoenen gaat boven op de extra gevraagde €9.810.000,-. 
Het kan zo hoog uitvallen dat de gemeente Woerden op slot moet voor welke nieuwe wens dan ook, 
mogelijk sociale voorzieningen uitgehold worden, onderhoud van gemeentelijke objecten mogelijk fors 
omlaag moet of dat er een reële kans is dat het een artikel 12-gemeente wordt.

Om inzichtelijk te krijgen voor de gemeenteraad wat de juridische risico’s zijn, wat de te verwachte 
prijsstijgingen voor consequenties hebben en de financiële risico’s betekenen voor het werkelijk 
benodigd krediet en doorlooptijden is een second opinion zeer gewenst. Nu wordt een besluit gevraagd 
van de gemeenteraad waarin niet helder is wat de financiële consequenties zijn voor het werkelijke 
benodigde krediet en de financiële gevolgen voor gemeente Woerden als geheel.
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