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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Op 8 augustus 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het reglement van Orde van de 
fractie van Inwonersbelangen over het project haven en singel. In deze brief geven wij antwoorden op de 
gestelde vragen. 

1. Wat heeft het college gedaan om de bomen te behouden? 
antw: In het voorstel wordt uitgegaan van een wandelpad langs de haven. Hiermee verandert het gebruik 
van het gebied. Om er voor te zorgen dat het pad op korte en langere termijn goed blijft en niet last krijgt 
van wortelopdruk is gekeken naar oplossingen. Onderzochte oplossingen voor het behoud van de bomen 
zijn het amputeren van de blootliggende wortels, herstraten met kleine ophoging en het verbeteren van de 
ondergrond door grond weg te zuigen en te vervangen. 
Behoud van de huidige bomen is niet positief beoordeeld omdat deze geen structurele oplossing geeft "tren 
deze oplossing even duur is als het planten van nieuwe bomen met ondergrondse groeivoorzieningen. 

2. Als de bomen per se gekapt moeten worden, komen er dan direct bomen van dezelfde orde van grootte 
voor terug? 
antw: Nee, er komen wel direct grote bomen voor terug. Uitgegaan is van aanplant van bomen met een 
stamomvang van 30-35 cm en een hoogte van ca. 6 meter. Deze groeien snel op de verbeterde standplaats. 
Het beeld zal binnen enkele jaren hetzelfde zijn als het huidige. 

3. Kan uit het voorlopig ontwerp worden opgemaakt dat er nu wel rekening wordt gehouden met een 
(drijvende) overkapping voor het Romeins schip in de passantenhaven? 
antw: Nee, in het ontwerp is er rekening mee gehouden dat het Romeins schip in de huidige staat blijft 
liggen. Er is geen rekening gehouden met een overkapping. 

4. Hoe verklaart het college deze vertraging van enkele maanden? 
antw: Op de bijeenkomst van 6 maart 2012 is door aanwezige inwoners gevraagd het ontwerp niet tijdens 
de zomervakantieperiode ter inzage te leggen. Dit verzoek is gerespecteerd door het collegebesluit van 3 
juli 2012 pas vanaf 6 augustus 2012 tot 11 september 2012 ter inzage te leggen. Hierdoor zullen de formele 
procedures ook later starten. Overigens is ieder colleqebesluit een week na besluit online beschikbaar via 

•-' Op alle leveringen on 
WWW, WOBrCien. Hl. overeenkomsten zijn onze 

algemene inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 

WOERDEN, STAb W/MR. H E T GROENE HARTKIS^T 

MIX 
Vip Papier 

F S C FSCC004511 



5. is de uitloop in tijd van dit project door eventuele nieuwe problemen en procedures een risico voor de 
subsidie? 
Op 30 maart 2012 is in de tussenrapportage bij de provincie Utrecht gemeld dat het project vertraging heeft 
opgelopen. De provincie heeft aangegeven in principe geen problemen te hebben met de vertraging. Wel 
zijn nog aanvullende gegevens van de gemeente nodig voordat binnenkort het definitieve besluit door de 
provincie genomen wordt. 

6. Is het correct dat de gemeenteraad, in meerderheid, heeft besloten 117.000 euro budget beschikbaar te 
stellen voor de haven? 
antw: Ja, op 3 november 2011 

7. Hoe is het mogelijk dat bij het opstellen van de begroting van dit project geen enkele rekening is 
gehouden met ambtelijke uren? 
Antw: Er is gekeken naar de subsidiabele kosten. Dit betreft de uitvoeringskosten om aanspraak te kunnen 
maken op de provinciale subsidie. Hierdoor zijn abusievelijk de ambtelijke uren niet geraamd en verwerkt in 
de totale kosten van het project. De financiële controle op dit soort projecten is aangescherpt zodat dit in het 
vervolg niet meer voor komt. 

8. Waarom wil het college zich niet houden aan het door de raad gestelde budget? 
Antw: De uitvoeringskosten zijn nog even hoog. Zonder de ambtelijke uren, vervanging van de slechte 
beschoeiing, vernieuwing van de slechte bestrating rondom de bomen, kan de doelstelling van het project, 
namelijk een levendige ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers, niet gehaald worden. 

9. Hoe rechtvaardigt het college haar keuze voor deze budgetoverschrijding naar de gemeenteraad? 
Antw: We zijn in de planvormende fase. Inspraak volgt. Na de inspraak wordt gestart met de uitvoering. Er 
zijn nu geen budgetoverschrijdingen. Afhankelijk van de inspraak (we zijn in de planvormingsfase) worden 
definitieve keuzes gemaakt en de toepasselijke kosten ondergebracht in het IBOR budget en opgenomen in 
de begroting van 2013. De ambtelijke uren zullen ten laste komen van het budget van 2012. 

10. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet actief geïnformeerd over deze budgetoverschrijding? 
Antw: Er is geen sprake van budgetoverschrijding daar de realisatie in 2013 is gepland. Zoals hiervoor 
toegelicht is er wel een aanvullend budget nodig waarover de Raad in het kader van de begroting 2013 nog 
een besluit gaat nemen. Daarnaast betreft het nog een plan waarop nog inspraak mogelijk is. Hierdoor is 
het mogelijk dat nog planaanpassingen volgen. 

11. Heeft het college op enig moment overwogen dit project geheel te stoppen? 
Antw: Nee 

12. Welke structurele en nieuwe incidentele lasten verwacht het college dat uitvloeien uit dit project? 
(specificeren per jaar) 
Antw: Door het project zullen er hogere inkomsten zijn doordat meer passanten in de haven van Woerden 
komen. Daarnaast is inmiddels de handhaving op de vergunningen sterk verbeterd waardoor er hogere 
inkomsten uit liggelden komen. Ook zal door clustering het toezicht op de vergunningen eenvoudiger 
worden. Wel zijn er nieuwe structurele lasten voor de sanitaire voorzieningen en de nieuwe steiger bij de 
Rozenbrug. Uitgangspunt is dat de haven kostendekkend is. 

13 . Hoe verklaart het college de dekking van deze nieuwe ontwikkelingen binnen het IBOR te doen? 
Antw: Dit project wordt gezien als een nieuw werk en dat gedeelte wordt daarom niet gedekt uit het IBOR. 
De onderdelen beschoeiing en reconstructie van het straatwerk worden in de IBOR-werkplanning naar 
voren getrokken, waardoor er werk met werk gemaakt wordt. De bewoners worden hierdoor over enkele 
jaren niet weer geconfronteerd met werkzaamheden. 



14. Welke zaken worden niet uitgevoerd voor het aangewende 'recreatiebudget' ad 22.000 euro voor nieuw 
beleid in de haven? 
Antw: Geen. Het budget is deels meegenomen als budgetoverheveling vanuit het aanjaagbudget 2011 (€ 
10.000,-) en deels vanuit het resterende budget uit het uitvoeringsprogramma dat was opgenomen in de 
recreatienota 2008-2012 waar de haven ook deel van uit maakt. 

Aan de beantwoording van de vragen is 9 uur tijd besteed. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Woerden 

W. Wieringa Drs. J.B. Waaijer 
secretaris wnd. burgemeester 


