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Geachte Raadsfracties en wethouder Noorthoek,

Dit bericht s.v.p. 19-12-2022 -vandaag- beschikbaar stellen aan het bestuur en de politieke partijen

Het bericht van zaterdag j.l. van ondernemer [naam] triggerde mij.

[naam] maakt de inschatting dat West miljoenen goedkoper is dan Oost.
Hij heeft gelijk, ik heb het in cijfers uitgedrukt, sla de bijlage er op na.
Ik ken de calculaties niet van de gemeente maar de cijfermatige opstelling is defensief opgesteld. 
Het kan nog wel eens meer meevallen in €.

Donderdagavond waren een aantal ondernemers op de tribune aanwezig bij de 
commissievergadering.
In 1e aanleg waren een aantal van de commissieleden duidelijk in hun betoog en vroegen om meer 
inzicht binnen en buiten het project.
In 2e aanleg na de antwoorden van de wethouder bleef er van deze stelligheid weinig over, de 
waarneming van de ondernemers vanaf de tribune.

Dat u zaterdag 10 december op locatie bent geweest was duidelijk merkbaar en voelbaar in de 
vergadering. Ook dat u op deze zaterdag gehoord hebt dat de ondernemers niet mordicus tegen 
protesteren maar aandacht en hulp vragen en serieus genomen willen worden bij noodzakelijke 
bedrijfsverplaatsing. Dit legde meerdere van u voor aan de wethouder. 
De ondernemers hebben geen keuze wanneer zij niet serieus genomen worden en plannen voorbij 
zien komen die niet uitvoerbaar zijn; zij moeten dan wel of ze het leuk vinden of niet ageren.

Opvallende uitspraken:
1. politiek breed wordt er aan de wethouder gevraagd de dialoog met de betrokken ondernemers aan
te gaan en met oplossingen te komen
2. De Rembrandtbrug met aansluitende wegen is 1 maar de onderliggende wegen en veiligheid
fietsers laten knelpunten en gevaarlijke situaties zien
3. West begroot door ambtelijke organisatie op 23.5 miljoen en oostelijke variant op 21.5 miljoen
4. Onteigening moet doorgaan om binnen budget te blijven, m.a.w. levert de onteigening de
gemeente geld op?
De keerzijde; kost dit de betrokken ondernemers (meer) geld?
5. Wethouder meldt; OMU is in een ver gevorderd stadium met A-Ware
6. In het uiterste geval kan de west variant ook.

Dan maken wij op de tribune op dat er vanuit meerdere partijen amendementen worden voorbereid
om deze in stemming te laten brengen woensdag de 21e bij de besluitvorming..
De onzekerheid die er al langer is onder ondernemers werd positief beïnvloed met uw bezoek
zaterdag 10 december op locatie en na het aanhoren van de woorden van de commissieleden in 1e
aanleg. Bij de ondernemers nam de onrust toe na de 2e termijn. De door de commissieleden
gevraagde processtappen, second opinion kwamen niet meer aan de orde. Betekend dit nu dat het
College op het onderdeel "de oplossing voor de ondernemers" geen opdracht van uw Raad krijgt
(geen amendement)?

Als de woorden waarheid worden van de wethouder over wat OMU aan het doen is dan is het voor
alle partijen win-win en als er dan met tact en netjes gehandeld wordt met de bedrijven die met West
variant in het gedrang komen dan kan alles ineens snel gaan. Bij win-win veel minder ambtelijke uren
en proceskosten en meer snelheid is minder prijsstijgingen bij realisatie.

Namens de betrokken ondernemers durf ik te stellen dat zij het fijn zouden vinden dat de
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Rembrandtbrug Woerden


Woerden, 19 december 2022


Is de Oostelijke variant vandaag wel goedkoper dan de Westelijke variant?


In de nota van beantwoording op zienswijzen staat dat er technisch geen verschillen van betekenis zijn bij de 2 varianten.


De keuze voor de oostelijke variant zo valt te lezen zou zijn gemaakt op financiele gronden. 


Op financiele gronden voor de gemeente maar niet voor gemeente en  ondernemers.


Wethouder Arjan Noorthoek meldde donderdag 15 december Oost kost 21,5 miljoen en West 23,5 miljoen.


De Wethouder meldt ook donderdagavond dat de onteigening moet doorgaan ook om binnen budget te blijven.


De ondernemers slaan hier direct op aan en horen dan vertellen dat het Algemeen belang tot gevolg heeft dat de indivudele bedrijven


de rekening zelf moeten betalen voor hun bedrijfsverplaatsing en alle kosten die dat met zich meebrengt en als dat niet lukt de kosten van sluiting en 


ontslag personeel.  De onteigeningswet voorziet hier beperkt in. Heftig; voor 10 bedrijven in de Oost variant aan de zuid-oostzijde.


De situatie vandaag is niet de situatie bij de start.


De wethouder meldt donderdag 15 december in de commissie dat OMU heel ver is met A-Ware.


Investering OMU valt buiten budget project Rembrandtbrug (mededeling 8 december) en dat biedt oprecht serieuze kansen met winst 


voor bijna iedereen.


Met de West variant ontstaat er een nieuwe kans. Kosten West variant nemen fors af nu er veel minder duur aangekocht hoeft te worden.


De schade bij de West variant is maximaal 2 bedrijven en geen 10 aan de zuid-oost zijde.


De uitkoop van de 3 eigenaren en de schade bij de 10 bedrijven is bij de variant Oost veel hoger dan bij de 2 eigenaren aan de West variant.


Dus wel een Rembrandtbrug en met een lager budget door te kiezen voor de West variant.


De schade bij de bedrijven binnen de Oost variant valt voor een groot deel weg.


Biedingen grosso modo vanuit gemeente aan de 3 eigenaren 5.5 miljoen.


Als de eigenaren kiezen voor de wettelijke regeling schat ik in dat het meer dan 8.5 miljoen wordt (buiten invloed gemeente).


Donderdagavond de 15e wordt ook gemeld dat een transformatie aan de Oostzijde na 2040 een optie is.


Dat is het begin van het einde en investeren aan de Oostzijde Kuijpersweg met deze info is kansloos voor een ondernemer. De bank zal snel niet meer of


nog maar beperkt willen financieren bij investeringen door ondernemers. Marktwaarde objecten staat ter discussie. Killing bij een financiering.







Waar hebben wij het nu over in €.?  


Onderstaand heb ik het in een raming met cijfers uitgedrukt.


Huidige situatie


Variant West Oost


Investering volgens mededeling wethouder 15-12 23.500.000€   21.500.000€    


Aankoop 3 eigenaren volgens plan gemeente, circa inclusief 5.500.000€      


Alle 3 de eigenaren zijn van mening dat hen tekort wordt gedaan


Ik denk ook dat zij (gedeeltelijk) gelijk hebben. stel extra exclusief 1.200.000€      


Aankoop 3 eigenaren wanneer eigenaren keuze maken de 


wettelijke regeling te volgen van volledige uitkoop, extra kosten  stel extra exclusief 1.800.000€      


Kosten onteigeningsprocedure voor eigenaren wettelijk voor


rekening gemeente, 3 eigenaren, schatting totaal exclusief?? 500.000€          


Extra kosten voor rekening gemeente 3.500.000€      


Voor rekening gemeente Woerden- minimaal- inclusief de exclusief posten 25.000.000€    


Schade bij 10 bedrijven, over de duim per bedrijf


Verplaatsen, investeren, adviseurs, intern gericht i.p.v. extern


Proces van 4 jaar met aanhuur en verhuizing, per bedrijf stel 10x 300.000€           3.000.000€      


Kosten gemeente en schade bedrijven met risico op vervallen werkgelegenheid 28.000.000€    







West Oost


Nieuwe situatie 23.500.000€   n.v.t.


Vervallen aankoop locatie OMU, eerder onderdeel variant West calculatie 


Moet rekenkundig gecalculeerd zijn met minimaal aankoop( 3 eigenaren variant Oost) en 2 miljoen


(onderling verschil Oost-West). Kan ook nog meer zijn! -7.500.000€    


Aankoop 2 eigenaren stel 3.400.000€     


Kosten vergoeding 3 eigenaren variant oost stel 3x 150.000€         


Kosten vergoeding proces en adviseurs bij variant West; 2 eigenaren stel 2x 200.000€         


Kosten aanpassingen inritten oostzijde vallen weg tegen kosten parallelweg westzijde


Voor rekening gemeente Woerden 19.750.000€   


Schade bij 1 bedrijf (geen 2), over de duim


Verplaatsen, investeren, adviseurs, intern gericht i.p.v. extern


Proces van 4 jaar met aanhuur en verhuizing stel 1x 300.000€           300.000€         


Kosten gemeente en schade bedrijven met risico op vervallen werkgelegenheid 20.050.000€   


De gemeente verdient met de West variant minimaal 5 miljoen bij bovenstaande raming en de ondernemers hebben 


7.5 miljoen minder schade en werkgelegenheid is veel meer gegarandeerd. 


Met deze nieuwe situatie zie ik ook voor enkele ondernemers die nu schade lijden kansen die er met de Oostelijke


variant niet zijn. Dat is dus niet alleen minder kosten voor gemeente en bedrijven maar ook kansen binnen het project.


Waarom vandaag nog een oostelijke variant? Kiezen voor West betekend:


* Gemeente bespaart miljoenen;


* Ondernemers besparen miljoenen;


* Meer werkgelegenheid gegarandeerd;


* Er ontstaan meer kansen binnen het project en er is meer tijd ambtelijk en budget om de complexe situatie aan de noordkant


   op te lossen;


* Op de WOZ hoogte wordt minder een beroep gedaan voor alleen deze brug.


De Koning Bedrijfsmakelaars


Jacques de Koning 











ondernemers in een structurele participatie samenwerken met de gemeente bij de aanleg van de 
Rembrandtbrug met de aansluitende wegen en dat in combinatie met de revitalisering van 
bedrijventerrein Barwoutswaarder waarmee de problemen met de onderliggende wegen en veiligheid 
voor een belangrijk deel zijn op te lossen.

De ondernemers kijken met veel interesse uit naar de in te brengen amendementen en uw besluit 
woensdag a.s.
Een aantal van hen zal op de tribune aanwezig zijn en een aantal volgen de Raadsvergadering via de 
livestream.

Met vriendelijke groet,
De Koning Bedrijfsmakelaars

T
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www.dekoningbedrijfsmakelaars.nl
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Rembrandtbrug Woerden

Woerden, 19 december 2022

Is de Oostelijke variant vandaag wel goedkoper dan de Westelijke variant?

In de nota van beantwoording op zienswijzen staat dat er technisch geen verschillen van betekenis zijn bij de 2 varianten.

De keuze voor de oostelijke variant zo valt te lezen zou zijn gemaakt op financiele gronden. 

Op financiele gronden voor de gemeente maar niet voor gemeente en  ondernemers.

Wethouder Arjan Noorthoek meldde donderdag 15 december Oost kost 21,5 miljoen en West 23,5 miljoen.

De Wethouder meldt ook donderdagavond dat de onteigening moet doorgaan ook om binnen budget te blijven.

De ondernemers slaan hier direct op aan en horen dan vertellen dat het Algemeen belang tot gevolg heeft dat de indivudele bedrijven

de rekening zelf moeten betalen voor hun bedrijfsverplaatsing en alle kosten die dat met zich meebrengt en als dat niet lukt de kosten van sluiting en 

ontslag personeel.  De onteigeningswet voorziet hier beperkt in. Heftig; voor 10 bedrijven in de Oost variant aan de zuid-oostzijde.

De situatie vandaag is niet de situatie bij de start.

De wethouder meldt donderdag 15 december in de commissie dat OMU heel ver is met A-Ware.

Investering OMU valt buiten budget project Rembrandtbrug (mededeling 8 december) en dat biedt oprecht serieuze kansen met winst 

voor bijna iedereen.

Met de West variant ontstaat er een nieuwe kans. Kosten West variant nemen fors af nu er veel minder duur aangekocht hoeft te worden.

De schade bij de West variant is maximaal 2 bedrijven en geen 10 aan de zuid-oost zijde.

De uitkoop van de 3 eigenaren en de schade bij de 10 bedrijven is bij de variant Oost veel hoger dan bij de 2 eigenaren aan de West variant.

Dus wel een Rembrandtbrug en met een lager budget door te kiezen voor de West variant.

De schade bij de bedrijven binnen de Oost variant valt voor een groot deel weg.

Biedingen grosso modo vanuit gemeente aan de 3 eigenaren 5.5 miljoen.

Als de eigenaren kiezen voor de wettelijke regeling schat ik in dat het meer dan 8.5 miljoen wordt (buiten invloed gemeente).

Donderdagavond de 15e wordt ook gemeld dat een transformatie aan de Oostzijde na 2040 een optie is.

Dat is het begin van het einde en investeren aan de Oostzijde Kuijpersweg met deze info is kansloos voor een ondernemer. De bank zal snel niet meer of

nog maar beperkt willen financieren bij investeringen door ondernemers. Marktwaarde objecten staat ter discussie. Killing bij een financiering.



Waar hebben wij het nu over in €.?  

Onderstaand heb ik het in een raming met cijfers uitgedrukt.

Huidige situatie

Variant West Oost

Investering volgens mededeling wethouder 15-12 23.500.000€   21.500.000€    

Aankoop 3 eigenaren volgens plan gemeente, circa inclusief 5.500.000€    

Alle 3 de eigenaren zijn van mening dat hen tekort wordt gedaan

Ik denk ook dat zij (gedeeltelijk) gelijk hebben. stel extra exclusief 1.200.000€    

Aankoop 3 eigenaren wanneer eigenaren keuze maken de 

wettelijke regeling te volgen van volledige uitkoop, extra kosten  stel extra exclusief 1.800.000€    

Kosten onteigeningsprocedure voor eigenaren wettelijk voor

rekening gemeente, 3 eigenaren, schatting totaal exclusief?? 500.000€    

Extra kosten voor rekening gemeente 3.500.000€    

Voor rekening gemeente Woerden- minimaal- inclusief de exclusief posten 25.000.000€    

Schade bij 10 bedrijven, over de duim per bedrijf

Verplaatsen, investeren, adviseurs, intern gericht i.p.v. extern

Proces van 4 jaar met aanhuur en verhuizing, per bedrijf stel 10x 300.000€     3.000.000€      

Kosten gemeente en schade bedrijven met risico op vervallen werkgelegenheid 28.000.000€    



West Oost

Nieuwe situatie 23.500.000€   n.v.t.

Vervallen aankoop locatie OMU, eerder onderdeel variant West calculatie 

Moet rekenkundig gecalculeerd zijn met minimaal aankoop( 3 eigenaren variant Oost) en 2 miljoen

(onderling verschil Oost-West). Kan ook nog meer zijn! -7.500.000€    

Aankoop 2 eigenaren stel 3.400.000€     

Kosten vergoeding 3 eigenaren variant oost stel 3x 150.000€     

Kosten vergoeding proces en adviseurs bij variant West; 2 eigenaren stel 2x 200.000€     

Kosten aanpassingen inritten oostzijde vallen weg tegen kosten parallelweg westzijde

Voor rekening gemeente Woerden 19.750.000€   

Schade bij 1 bedrijf (geen 2), over de duim

Verplaatsen, investeren, adviseurs, intern gericht i.p.v. extern

Proces van 4 jaar met aanhuur en verhuizing stel 1x 300.000€     300.000€     

Kosten gemeente en schade bedrijven met risico op vervallen werkgelegenheid 20.050.000€   

De gemeente verdient met de West variant minimaal 5 miljoen bij bovenstaande raming en de ondernemers hebben 

7.5 miljoen minder schade en werkgelegenheid is veel meer gegarandeerd. 

Met deze nieuwe situatie zie ik ook voor enkele ondernemers die nu schade lijden kansen die er met de Oostelijke

variant niet zijn. Dat is dus niet alleen minder kosten voor gemeente en bedrijven maar ook kansen binnen het project.

Waarom vandaag nog een oostelijke variant? Kiezen voor West betekend:

* Gemeente bespaart miljoenen;

* Ondernemers besparen miljoenen;

* Meer werkgelegenheid gegarandeerd;

* Er ontstaan meer kansen binnen het project en er is meer tijd ambtelijk en budget om de complexe situatie aan de noordkant

op te lossen;

* Op de WOZ hoogte wordt minder een beroep gedaan voor alleen deze brug.

De Koning Bedrijfsmakelaars 
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