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onderwerp Brug Woerden-West 

nummer 20R.00782 datum publicatie 9 september 2020 

portefeuillehouder Wethouder Noorthoek contactpersoon 
Huib van der Kolk 

(kolk.h@woerden.nl) 

  

gevraagd besluit 

Gevraagd besluit: 

1. Het alternatief Rembrandtbrug te kiezen en te realiseren en hiertoe de 

voorbereidingen te starten. 

2. Vooralsnog uit te gaan van realisatie variant Oost, maar de keuze tussen 

variant Oost en West aan het college te laten en te laten afhangen van de 

beste businesscase, waaronder bijdragen van derden zoals bedoeld onder lid 

6 van het gevraagde besluit. 

3. Het college op te dragen het project Rembrandtbrug uiterlijk in 2026 op te 

leveren. 

4. Hiervoor een aanvullend bruto krediet van € 12.465.000 (netto €8.865.000) 

beschikbaar te stellen en de financiële effecten door middel van een 

begrotingswijziging gefaseerd in de meerjarenbegroting te verwerken. 

5. Het college te autoriseren voor het doen van uitgaven van € 4.400.000 

voor de jaren 2020 en 2021. 

6. Het college de opdracht te geven minimaal €1.600.000 actief te vinden in 

bijdragen bij overheden en overige denkbare samenwerkingspartners, 

inkomsten uit gebiedsontwikkeling, mogelijke besparingen en vormen van 

publiek-private samenwerking. 

7. Het college de opdracht te geven zo spoedig mogelijk en zorgvuldig de 

ruimtelijke procedures te doorlopen zodat de realisatie in 2024 kan starten en 

het project Rembrandtbrug in 2026 wordt opgeleverd. 

8. Het college de opdracht te geven de raad twee keer per jaar inhoudelijk te 

informeren over de voortgang van het project Rembrandtbrug. 

publieks-

samenvatting 

Na het raadsbesluit op 4 april 2019 (19r.00084) is gestart met een vergelijkend 

onderzoek naar twee mogelijke brugverbindingen tussen het Rietveld en de 

Hollandbaan, de Gildenbrug en Rietveldbrug. Gedurende het participatieproces zijn 

twee nieuwe alternatieven ingediend. De Rietveldbrug-West en Rembrandtbrug. 

Omdat het alternatief Rembrandtbrug verreweg de grootste bijdrage heeft aan de 

verkeersdoelstelling maar nog niet voldoende was uitgewerkt heeft de raad besloten 

om op 23 januari 2020 (19r.00953) te besluiten deze eerst gelijkwaardig aan de 

andere alternatieven uit te werken (fase 2). Nu het onderzoek naar de 

brugalternatieven is afgerond stellen wij de raad voor om in het project Brug 

Woerden-West het alternatief Rembrandtburg te kiezen als voorkeursalternatief 

en dit voorkeursalternatief verder uit te werken, zo spoedig mogelijk door middel van 

een ruimtelijke procedure verankeren in een bestemmingsplan of omgevingsplan en 

vervolgens over gaan tot realisatie en hiervoor de benodigde financiële middelen 

beschikbaar te stellen en voor het nog niet financieel gedekte deel actief middelen te 

verwerven bij derden. 
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procedure    

deadline indiening 

technische vragen 
23 september 2020 

beantwoording 

technische vragen 
28 september 2020 

behandelvoorstel Beeld & debat (PA 1 oktober ) → (Debat en) Besluit (15 oktober)  

  

 

voorgeschiedenis  

datum link onderwerp en relevante informatie 

02-10-2017 voorstel 

besluit 

 

 

Raadsvoorstel onderzoeksopzet westelijke randweg 

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2017 heeft de raad 

opdracht gegeven om een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar 

zeven varianten voor de Westelijke Randweg. Het voorstel wordt 

gewijzigd aangenomen (twee amendementen werden aanvaard).  

21-02-2018 Vergelijkend 

onderzoek 

mkba 

Informatiebijeenkomst 

Over het op 15 februari 2018 toegezonden vergelijkende onderzoek 

vond een informatiebijeenkomst plaats. De maatschappelijke kosten-

baten-analyse (mkba) werd 12 april nagestuurd.  

04-04-2019 Voorstel 

Besluit 

Raadsvoorstel startnotitie project Westelijke ontsluiting 

Woerden en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet  

Dit voorstel is in beeldvormende in besproken tijdens de Politieke 

Avond van 28 maart 2019. Tijdens de raadsvergadering van 4 april 

2019 heeft de raad besloten de startnotitie vast te stellen en een 

voorbereidingskrediet voor de tracé-uitwerking ad 580.000,- 

beschikbaar te stellen. Het project bestaat uit twee afzonderlijke 

deelprojecten: (1) een lokaal project die een verbinding vormt tussen 

Rietveld en Hollandbaan (Rietveldbrug) en (2) een project dat het 

Molendijktracé verkent als regionale verbinding (Gildenbrug). In de 

startnotitie staat ook het te volgen participatieproces beschreven. 

Een motie om de locatie Barwoutswaarder West en ontwikkeling van 

de Westelijke Randweg mee te nemen in de planvorming van de 

verkeersafwikkeling Woerden West werd verworpen (VVD, SP, 

Inwonersbelangen en Fractie Bakker stemden voor). 

.  

  Participatieproces 

Gedurende het participatieproces zijn twee nieuwe alternatieven 

ingebracht, namelijk de Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug die 

voldoende aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoen. De 

Rietveldbrug-West was relatief eenvoudig uit te werken tot nagenoeg 

het niveau van de door de raad benoemde alternatieven, 

omdat deze qua complexiteit redelijk vergelijkbaar is met de 

Rietveldburg. 

Het alternatief Rembrandtbrug is toen vanwege de complexe 

inpassing en ruimtelijke samenhang alleen op hoofdlijnen uitgewerkt. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/14-september/20:00/17r-00677-rv-onderzoeksopzet-onderzoek-westelijke-randweg-a12-bravo-4-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/171002-rb-17r-00678-onderzoeksopzet-onderzoek-westelijke-randweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2018/21-februari/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2018/21-februari/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007319-eindrapportage-mkba-westelijke-randweg-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/28-maart/20:00/19r-00084-rv-startnotitie-project-westelijke-ontsluiting-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/04-april/20:00/19r-00171-raadsbesluit-startnotitie-westelijke-ontsluiting-woerden-docx.pdf
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23-01-2020 Voorstel  

Besluit  

Motie 

Raadsvoorstel Brug Woerden-West (pva uitwerking alternatief 

Rembrandtbrug) 

Alhoewel duidelijk is geworden dat dit alternatief verkeerskundig het 

meest bijdraagt aan de doelstelling van de raadsopdracht, namelijk 

het ontlasten van de route Rembrandtlaan - Jozef Israëlslaan – 

Boerendijk, was dit alternatief op dat moment nog niet op het 

niveau uitgewerkt dat er conform het door de raad vastgestelde 

beoordelingskader (zie startnotitie bij de raadsopdracht, 19.003365) 

een beoordeling kon plaatsvinden. 

Om die reden heeft op voorstel van het college de raad op 23 januari 

2020 besloten (raadsbesluit 19r.00953) het alternatief 

Rembrandtbrug eerst gelijkwaardig aan de andere alternatieven uit te 

werken (fase 2). Nu deze uitwerking is afgerond, is ook de 

eindrapportage project Brug Woerden-West geactualiseerd en 

gecompleteerd.  

De motie Extra onderzoek Rembrandtbrug werd aangenomen. In 

deze motie verzoekt de raad het college o.a. om een technische 

sessie over de resultaten van het project Brug Woerden-West te 

organiseren voor de raad. Dit betreft enerzijds de resultaten van het 

onderzoek naar de Rembrandtbrug en anderzijds een vergelijking 

van de verschillende scenario’s 

11-06-2020 Effectrapportage 

Eindrapport mkba 

rapport verkeersmodel 

Technische sessie  Brug Woerden-West 

Tijdens deze sessie werden de concept-effectrapportage Brug 

Woerden-West (het hoofdrapport zonder bijlagen) en de 

Maatschappelijke Kosten-batenanalyse Brug Woerden-West en de 

resultaten van het onderzoek naar het alternatief Rembrandtbrug 

toegelicht.. 

30-06-2020 Rondetafelgesprek Participatiebijeenkomst (‘met de raad in gesprek’) Brug 

Woerden-West  

Tijdens de participatiesessie kreeg een vertegenwoordiging uit de 

raad van de betrokken participanten (de adviesgroep, 

vertegenwoordigers van het Over-de-brugteam en een 

vertegenwoordiging vanuit POVW/OKW) hun perspectief op de 

mogelijke varianten te horen.  

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/12-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00901-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00/raadsbesluit-19r-00953-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00/20-001950-motie-extra-onderzoek-rembrandtbrug-aangenomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2020/11-juni/20:00/concept-effectrapportage-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2020/11-juni/20:00/NL5400-35691-Eindrapport-MKBA-Brug-Woerden-def.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2020/11-juni/20:00/rapport-verkeersmodel-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Rondetafelgesprek/2020/30-juni/20:00
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regelgeving  

naam en link relevante artikelen en informatie 

Artikel 108 

Gemeentewet 

1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente 

wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. 

2. Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd bij of 

krachtens een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering daarvan, 

met dien verstande dat het geven van aanwijzingen aan het gemeentebestuur en 

het aan het gemeentebestuur opleggen of in zijn plaats vaststellen van 

beslissingen, slechts kan geschieden indien de bevoegdheid daartoe bij de wet of 

krachtens de wet bij provinciale verordening is toegekend. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, vijfde lid, 119, vierde lid en 120, 

tweede lid, worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het tweede lid, 

voor zover zij ten laste van de betrokken gemeenten blijven, door het Rijk aan 

hen vergoed. 

Artikel 189 

Gemeentewet 

1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de 

bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die 

hij naar verwachting kan aanwenden.  

2. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. 

Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel 

evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden 

gebracht.  

3. Behoudens het bepaalde in de artikelen 208 en 209 kunnen ten laste van de 

gemeente slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden 

genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht.  

4. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar.  

 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&paragraaf=1&artikel=108&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel189
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel189

