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Geachte raadsleden,

Inwonersbelangen maakte ons attent op het verschil in kosten tussen een 
Rembrandtbrug en een Rietveldbrug.
Toch zeker de moeite waard om een zorgvuldige beslissing te nemen. Dat kan 
niemand ontkennen.

De inwoners van Woerden worden nogal op kosten gejaagd, zeker als gekozen 
wordt voor de Rembrandtbrug.

Zo’n dertig jaar geleden (!) was ik begeleider tijdens een excursie van onze 
dochter die toen in Groep 3 van de basisschool zat. We waren op de boerderij van 
[naam] op de Barwoutswaarder. Op mijn vraag tot hoever hun land liep, gaf ze aan 
dat alle omliggende weilanden eigendom waren van de gemeente Woerden in 
verband met de rondweg. Toen al!
De weg is lang tegengehouden door de gemeente (had daar de toenmalige 
wethouder die in De Lobben woonde iets mee te maken?).
De grond is dus al eigendom. Bijkomende kosten zoals verwerving van gebouwen 
en land zijn dus niet nodig.

De tekst van een brief van wethouder Noorthoek (verkeer) aan de gemeenteraad 
doet echter het ergste vermoeden. Het plan voor de brug en alle bijkomende 
kosten (zoals de verwerving van gebouwen en land) is niet gewijzigd, maar wel de 
bouwkosten van de brug zelf. ‘De financiële haalbaarheid van het project staat 
onder druk’, valt er te lezen in de brief. En: ‘twee grote risico’s zijn de 
uitzonderlijke prijsverhogingen van bouw- en grondstoffen en van de 
verkoopprijzen in de vastgoedmarkt’.

Met dat laatste doelt de gemeente op het verwerven van negen woningen en 
zeven bedrijfspanden en -percelen. De woningmarkt kent al geruime tijd stijgende 
prijzen. Op basis van de taxaties en opgestelde schadeloosstellingen wordt aan 
de eigenaren en huurders een aanbieding gedaan. Wat het de gemeente echt 
kost wordt komend voorjaar bekend.

Overal in de bouw stijgen niet alleen de prijzen voor grondstoffen maar ook de 
salarissen. De Rembrandtbrug ontkomt daar niet aan. Wat dat concreet tot gevolg 
heeft, wordt pas zichtbaar als het definitieve ontwerp van de brug af is, aldus 
Noorthoek in de brief. De vraag naar de hoogte van het risico waarvoor wordt 
gewaarschuwd, levert geen direct antwoord op. Het moet, wordt samengevat 
gezegd, vooral worden gezien als een interne waarschuwing. ,,Zoals bij elk project 
gaat het om plussen en minnen. Uiteindelijk hopen we binnen het budget te 
blijven’’, zegt een gemeentewoordvoerder.’’

Dit is wel erg vrijblijvend. Concrete gevolgen worden pas zichtbaar als het 
definitieve ontwerp van de brug af is. Dus er wordt een plan goedgekeurd zonder 
dat de kosten bekend zijn. Dat kan alleen bij de overheid.
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Het zal duidelijk zijn: wij zijn tegen de bouw van een Rembrandtbrug en dat geldt voor 
veel van de bewoners in onze buurt (Waaloord en Amsteloord).
De kosten zijn daarbij belangrijk maar ook ons woongenot (geluid, stikstof)!

Ik wens u allen veel wijsheid toe.

Vriendelijke groet,

[naam]
Woerden


