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Gemeente Woerden 
t.a.v. College van B & W
Blekerijlaan 14
3447 GR WOERDEN

 

Zegveld, 6 december 2022 

Geacht College van B&W, geachte gemeenteraadsleden, 

De recente ontwikkelingen zorgen er voor dat ik u graag informeer over de situatie omtrent de 
Rembrandtbrug. 

Naár mijn mening zal het Bestemmingsplan Rembrandtbrug gaan stranden. 
Indien de gemeenteraad goedkeuring geeft, volgt vanzelf de procedure richting de 
bestuursrechter en Raad van State. 

Onderstaande lijst zijn voor mij de argumenten waarom het plan van de Rembrandtbrug het 
niet haalt: 

a. Veiligheid fietsers in combinatie met vrachtwagens.
Er zijn diverse knelpunten die ik niet tijdig opgelost zie worden en Gemeente Woerden zal 
worden aangesproken op haar zorgplicht als wegbeheerder en wegeigenaar.
Zie de onderbouwing van Veilig Verkeer Nederland en BVA Verkeersadviezen die u eerder van 
mij hebt ontvangen (zie note onderaan deze brief).

b. Bereikbaarheid bedrijven op een erkend industrieterrein.
Er zijn bij mij vergelijkbare zaken bekend (jurisprudentie) waarmee een bestemmingsplan 
onhoudbaar bleek te zijn op basis van slechte bereikbaarheid van ondernemingen.
Zie tevens de onderbouwing BVA Verkeersadviezen voor meer details op dit punt.

c. Gebrekkige deskundigheid en informatie bij Gemeente Woerden.
Diverse keren heb ik namens [naam] onafhankelijke deskundigheid ingehuurd omdat de 
reacties en gegevens van Gemeente Woerden niet werden vertrouwd. Deze acties hebben zeer 
verrassende rapportages opgeleverd met conclusies die haaks staan op de constateringen van 
Gemeente Woerden. Op gebied van Geluid, Verkeersveiligheid, Bereikbaarheid en 
Verkeerstellingen zijn sporen van onjuiste informatie aangetroffen. Zonder onze rapportages 
en video's zou de gemeenteraad geen juiste informatie hebben kunnen ontvangen. 
Gemeente Woerden acteert hier niet sterk.

d. Ondermaatse beantwoording zienswijze [naam].
Alle problemen uit punten a. en b. zijn reeds benoemd in de zienswijze van [naam] dd. 6 
februari 2022. Deze problemen zijn sindsdien bekend bij het College van B&W. Er is anno 
december 2022 niets nieuws te melden. Ik ben dan ook hoogst verbaast over het gevoel van 
"verrassing" in de gemeenteraad.
Het is alsof onze zienswijze door niemand is gelezen.
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De beantwoording op de zienswijze van [naam] gaat mee in ons dossier. Het toont aan dat 
Gemeente Woerden de problemen niet begrijpt en haar rol als lokale overheid en 
wegbeheerder niet de juiste invulling geeft. 

e. Oplossingen passen niet in het huidige plan.
Het Ontwerp Bestemmingsplan kent een tekening met rode contouren. Binnen dit plan kan 
Gemeente Woerden gronden verwerven voor de realisatie en is dit gebudgetteerd. Nu blijkt dat 
er �rote problemen zijn, is er ruimte nodig buiten het huidige plan. 
Gemeente Woerden zal de commerciële markt moeten gaan overbieden om 
mogelijkheden te scheppen. 
De situatie zit op slot zodra ondernemers niet heel snel gaan meewerken en er op één van de 
zes locaties problemen blijven liggen. 
Al sinds 6 februari 2022 heeft Gemeente Woerden gelegenheid gehad problemen op te gaan 
lossen. Er zijn vrijwel geen oplossingen gekomen. Dit verstevigt mijn beeld dat dit ook het 
komende jaar in onvoldoende mate gaat gebeuren. 

Tot slot. 1 

Bovenstaande constateringen geven bij mij een ander beeld op de besluitvorming, komende 
weken. 

De vraag is niet OF de Rembrandtbrug er komt, maar slechts WANNEER het duidelijk 
wordt dat dit plan niet door zal gaan. 

Stel dat de gemeenteraad kiest VOOR de Rembrandtbrug, dan zal het tot september 2023 
(ruw geschat) gaan duren voordat een rechter uitspraak doet. 
Intussen gaat het maken vari onkosten gewoon door en zal Gemeente Woerden extra 
miljoenen gaan besteden voor een niet te realiseren plan. 

De situatie zal een bijzonder onrustige periode gaan opleveren, omdat elke actie en reactie 
onder een vergrootglas terecht komt. Het nemen van vijf hordes wordt bij elke stap groot 
nieuws, terwijl de zesde nog steeds genomen dient te worden om het plan te laten slagen. 

Bovenstaand betoog is mijn visie op de situatie van dit moment. 
Natuurlijk staat het een ieder vrij om er mee te doen wat hij of zij nodig acht. 
Dat zal van mijn kant altijd met respect worden behandeld. Waarbij tevens gezegd dat ik mij 
constructief zal blijven opstellen als er oplossingen geboden kunnen worden. 

Ik wens u alle wijsheid toe in het nemen van de beslissing. 

Met vriendelijke groet, 

Juridisch adviseur namens [naam] 

PS: Onze zienswijze en de rapporten van Veilig Verkeer Nederland en BVA Verkeersadviezen zijn bij mij op 
te vragen. Eén telefoontje of een email bericht en u krijgt ze toegezonden. 

Voor vragen, opmerkingen of gewoon een goed gesprek, kunt u contact opnemen met: 
[naam]
[mobiel nummer]
[emailadres]
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