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1. Kan de afweging tussen de westelijke en oostelijke variant (van het tracé over kuipersweg naar 
Hollandbaan) uiteengezet worden en hoe en wanneer de keuze is gemaakt ten aanzien van het 
Rembrandtbrug tracé voor de oostelijke variant

Het college heeft in haar vergadering op 29 juni 2021 ingestemd met het 
voorontwerpbestemmingsplan Rembrandtbrug (D 21/025424) en daarmee de keuze gemaakt voor 
de oostelijke variant (zie Argumenten in dit besluit). Nadien is geen financiële of ruimtelijke 
aanleiding geweest om deze keuze te herzien. De doorslag voor de keuze voor de oostelijke variant is
dat deze variant goedkoper wordt geraamd. 

Op dit moment lopen nog gesprekken met veel ondernemers over aankoop en nieuwe indeling. 
2. Kan op later moment nog bijstelling van bestemmingsplan plaatsvinden afhankelijk van leggen 
de puzzel met ondernemers? Wat is daar dan planologisch voor nodig?

De uitdagingen en oplossingen voor de verkeerskundige en logistieke puzzels spelen zich 
hoofdzakelijk af naast het wegtrace, buiten de grenzen van het bestemmingsplan Rembrandtbrug. 
Deze gronden vallen dus vaak niet binnen de grenzen van het nieuwe bestemmingsplan 
Rembrandtbrug. Het planologisch kader voor deze oplossingen is formeel het geldende 
bestemmingsplan Bedrijventerreinen Barwoutswaarder Polanen Putkop. Dit bestemmingsplan wordt
in komende jaren geactualiseerd i.h.k.v. de revitalisering Barwoutswaarder. Mocht het zo zijn dat 
goede oplossingen vragen om een aanpassing van het bestemmingsplan, dan kunnen deze 
aanpassingen goed worden meegenomen in deze actualisering. 

De inpassing van veilig fietsen heeft onze aandacht. 
3. Waarom is er geen tweezijdige fietsroute in het bestemmingsplan opgenomen maar twee losse 
fietsstroken? Kan dat nog wijzigen bij definitief ontwerp?

Op basis van een analyse van de fietsstructuur is geconcludeerd dat een fietspad aan weerszijden van
de weg veiliger is qua conflicten op het fietspad zelf en qua oversteken en daarnaast beter aansluit 
op de aanliggende rotonde. Tweerichtingsfietspaden bij rotondes leveren namelijk altijd extra 
verkeersveiligheidsrisico’s op, omdat fietsers uit de onverwachte hoek kunnen komen. Bovendien 
kunnen de oversteken bij de kruispunten van de nieuwe ontsluitingsweg met de Kuipersweg en/of 
Touwslagersweg veiliger worden vormgegeven bij éénrichtingsfietspaden dan bij 
tweerichtingsfietspaden.

4. Is de oversteek van de Barwoutswaarder niet veiliger te maken met een tunneltje? Hoe is dit 
afgewogen? Kan dit in definitief ontwerp nog worden aangepast?

Ten eerste is er veel aandacht besteed aan deze oversteek. In overleg met onder andere de 
fietsersbond is de oversteek voorzien van 3 tussenbermen zodat een fietser elke keer slechts 1 
rijstrook qua verkeer hoeft te overzien en dus in etappes kan oversteken. De tussenbermen zijn ook 
breder gemaakt zodat bakfietsen of fietsers met een karretje zich veilig kunnen opstellen. Nog 
veiliger is een ongelijkvloerse kruising onder de brug door. Dit is in de ontwerpfase ook onderzocht. 
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Theoretisch kan dit, maar dit kost veel geld (1-1,5 miljoen) door de aanleg van de
tunnel zelf en de meerkosten van een wezenlijke hogere ligging van de brug over deze tunnel. 

Op 29 juni 2021 heeft het college besloten om het Jaagpad langs de Oude Rijn niet rechtdoor te laten
lopen via een tunnel onder de Rembrandtbrug door. Dit besluit is tot op vandaag niet gewijzigd.
Op 21 dec 2021 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, met een verbeterd 
en veiliger verkeerskundig ontwerp voor de fietsoversteek over de Barwoutswaarder dat specifiek is 
toegelicht in het bestuursvoorstel.

5. Welke mogelijke subsidie(perscentages) geeft de provincie voor fietsmaatregelen, bruggen, 
tunnels en fietspaden? Graag een inschatting op basis van huidige regelingen. 

Deze inschatting hebben we nu niet concreet. De verwachting is dat dit enkele tonnen kan zijn.

Een aantal grondeigenaren gaf aan geen of beperkt in contact te zijn geweest met de gemeente. 
6. Heeft met alle grondeigenaren (of vertegenwoordigers van hen) onder het tracé een overleg 
plaatsgehad? 

Jazeker. Er is met elke eigenaar van bedrijfspand en/of een woning die we met het tracé raken 
veelvuldig overleg geweest, zowel fysiek als online maar ook per mail en telefonisch. Met elke 
eigenaar is al snel 15x keer over en weer contact geweest over zowel het bestemmingsplan als de 
aankoop van de grond. 


