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Beantwoording van de vragen 
1. Wat is de reden dat u de Raad niet tijdig en volledig heeft voorzien van informatie aangaande bestaande en 
alternatieve plannen m.b.t. Oostdam alsmede uw argumenten m.b.t. voor- en tegen?  
 
Antwoord:  
Op 13 oktober 2020 werd duidelijk dat de constructie van de kademuur anders is dan de betreffende documenten uit 
1996 laten zien. Hierdoor is ingezet op het doen van aanpassingen aan de uitvoeringsplannen om de uitvoering conform 
planning te kunnen starten. De focus is gelegd op de veiligheid, bereikbaarheid en voortgang van het project. Hierdoor is 
de communicatie achtergebleven.  
 
2. Bent u van mening dat de veiligheidsdruk die u aanhaalt de daadwerkelijk enige reden is voor de wijze waarop thans 
de stad ad hoc (zonder deugdelijk overleg met inwoners en andere belanghebbenden zoals de ondernemers) en 
langdurig (1,5 jaar) volledig dicht lijkt te worden gezet? Wilt u uw antwoord nader beargumenteren?  
 
Antwoord:  
De bestaande duiker is in 2018 bezweken. Twee keer kort achter elkaar. Door noodreparaties is de duiker veiliggesteld 
op die bewuste plekken. Tijdens de recente asfalteringswerkzaamheden is de freesmachine ook weggezakt op de locatie 
waar de duiker ligt. Deze ‘rotte’ plekken zaten onder de rijbaan en zijn een verhoogd risico op de veiligheid van de 
openbare ruimte. Het is goed dat de duiker nu wordt vervangen en de veiligheid weer herstelt wordt.  
Zoals in antwoord 1 staat verwoord heeft de communicatie naar inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in de 
laatste weken voor aanvang van de werkzaamheden niet naar behoren gewerkt. Onze inspanningen waren erop gericht 
om de uitvoeringsplannen bij te stellen en hierbij Woerden veilig en bereikbaar te houden.  
 
3. Had de bedachte verkeerssituatie die leidt tot onrust onder inwoners en het min of meer op slot zetten van het 
Stadshart en opstoppingen in het verkeer, voorkomen kunnen worden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord:  
Nee. Het uitgangspunt om ten allen tijden twee rijbanen te houden tijdens de uitvoering is door de constatering van hoe 
de kademuur constructief is opgebouwd niet mogelijk gebleken. Er is hierdoor slechts ruimte voor 1 rijbaan om het 
verkeer veilig over de Oostdam te laten rijden. Deze maatregel (eenrichtingsverkeer de stad uit), die samen met de 
verkeersdeskundigen is uitgewerkt, hebben wij door de kritische geluiden vanuit de media/samenleving, medio november 
2020, helaas niet kunnen testen.  
 
4. Wat is uw beleid m.b.t. onderhoud en inspectie van duikers (inclusief omringende grond/beschoeiing/groen) door de 
eigenaar van de betreffende gronden in de gemeente Woerden?  
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Antwoord:  
Dit soort duikers worden niet geïnspecteerd, omdat schade aan deze duikers over het algemeen niet leidt tot directe 
onveilige situaties. Schade-indicatoren komen over het algemeen voort uit de verharding (in de vorm van scheuren of 
verzakkingen). De verharding wordt elke 2 jaar geïnspecteerd. 
Andere schadebeelden kunnen het verzakken/ uitspoelen van de oever zijn. Dit komt dan aan het licht bij de 4 tot 6 
jaarlijkse inspectie van de oevers.  
 
5. Zijn er in de gemeente nog meer duikers die bij gebrekkig onderhoud gevaar (kunnen) opleveren voor passerende 
mensen, dieren en verkeer?  
 
Antwoord:  
Zoals hierboven beschreven leiden dit soort duikers over het algemeen niet tot risico’s voor de gebruiker.  
 
6. Welke verantwoordelijkheid draagt de gemeente en welke het waterschap? Anders gezegd, wie is waar 
verantwoordelijk voor en hoe waarborgt de gemeente Woerden dat binnen de gemeentegrenzen dergelijke onveilige 
situaties als rondom duiker Oostdam voorkomen worden? En, waar bijkt dat uit? Hoe is dit geborgd?  
 
Antwoord:  
De gemeente is vanuit haar zorgplicht verantwoordelijk voor het in stand houden van het object en de functie.  
Het waterschap is verantwoordelijk voor waterkwaliteit en waterkwantiteit en in die hoedanigheid toetser bij aanpassing 
die hier invloed op hebben. 
Zij hebben tevens bevoegd gezag om ons in dit geval als gemeente aan te spreken op het borgen van de doorstroming.  
Dit is vastgelegd in de keur en waterlegger opgesteld door het waterschap (HDSR).  
 
7. Vindt u, met het oog op de veiligheidsdruk die u thans op het onderhoud /verkeersplan Oostdam legt, dat het 
gemeentelijk beleid toereikend is ter waarborg van de veiligheid van mens en dier?  
 
Antwoord:  
Ja, zoals benoemd vormen dit soort duikers over het algemeen geen risico’s. Eventuele schade komt naar voren uit de 
inspecties aan verhardingen en oevers. Op basis van die informatie kan inzet gepleegd worden.  
 
8. Wat zijn de kosten voor de gemeente Woerden voor het optuigen van een deugdelijk(er) systeem van inspectie en 
opvolging van duikers waar sprake is van verkeers- of vervoersbewegingen door mens en dier? Hoe zou zo’n systeem 
eruit kunnen zien?  
 
Antwoord:  
Alle belangrijke objecten in de openbare ruimte worden op reguliere basis (vaste frequentie) geïnspecteerd conform de 
daarvoor geldende zorgplicht. Dit geldt o.a. voor bruggen, duikerbruggen (duiker met brugfunctie), verhardingen, 
rioolsysteem, bomen, openbare verlichting, kades, kademuren, oevers en beschoeiingen. Hieruit komen maatregelen 
(opvolging) voort bij afwijkingen. Afhankelijk van het soort afwijking(en) en bijbehorende risico(’s) wordt, of nader 
onderzoek verricht, de inspectiefrequentie verhoogd (extra monitoring), (tijdelijke) afzetting/omleiding, reparatie of 
vervanging ingepland en uitgevoerd. Veiligheid, maatschappelijke impact en economisch verantwoord beheer zijn daarbij 
de belangrijkste afwegingskaders voor reparatie versus vervanging en moment van ingreep.    
Dit systeem van inspecteren en monitoren werkt naar behoren. Er zijn geen incidenten geweest waar aanwijsbaar 
veiligheid direct in gevaar is geweest. Zoals u weet krijgt u van tijd tot tijd een melding onder ogen voor een (onvoorziene) 
noodzakelijke ingreep. Dit toont aan dat de monitoring goed is ingericht alsmede de opvolging. Er is volgens ons daarom 
geen noodzaak om voor duikers een andere methodiek te volgen.  
 
9. In de raadsvergadering 26 nov jl. wekte u de indruk dat u het ponton-voorstel van de ondernemers (Stadshart 
Woerden) naast u neer wilt leggen zonder de Raad volledig te hebben geïnformeerd over het ondernemers-voorstel en 
uw tegenargumenten daarop. Wat zijn dan de argumenten waarmee u het voorstel al dan niet naast u neer legt?  
 
Antwoord:  
Het ponton-voorstel was een van de oplossingssuggesties. Vanuit betrokken inwoners, bedrijven en andere organisaties 
hebben wij diverse suggesties ontvangen om de verkeerssituatie te verbeteren. Om een goed besluit te kunnen nemen 
was het noodzakelijk om zorgvuldig naar al die mogelijkheden te kijken.  
 
Inmiddels zijn deze suggesties  zorgvuldig beoordeeld en hierover is de gemeenteraad tijdens de informatiebijeenkomst 
van 15 december 2020 en 13 januari 2021 geïnformeerd.  
 
10. Is er sprake van een mankement in de gemeentelijke organisatie dat maakt dat inwoners en ondernemers niet tijdig 
geïnformeerd en betrokken zijn in de planvorming voor onderhoudswerkzaamheden Oostdam? Heeft u uw ambtenaren 
opdracht gegeven dit (beter) te borgen? Wat is de termijn waarbinnen inwoners de resultaten daarvan kunnen ervaren?  



 
Antwoord:  
Van een mankement is geen sprake. In het feitenrelaas d.d. 24 november 2020 staat beschreven op welke momenten er 
communicatie heeft plaatsgevonden. Vanaf 13 oktober 2020, toen bleek hoe de constructie van de kademuur is en dat 
twee rijbanen niet meer mogelijk bleek, is de focus gelegd op de techniek in aanloop naar de uitvoering.  
Het projectteam heeft direct ingespeeld op de communicatie. Dit onder andere door wekelijks overleg te hebben met het 
college, Stadshart en OKW/POVW. Ook door stakeholders wekelijks te voorzien van een nieuwsbericht over de 
voortgang en de komende werkzaamheden en de mate van hinder. Het centrale mailadres wordt door twee personen 
bemand om vragen adequaat te kunnen beantwoorden. En ook een nieuwsbrief ‘Werk in Woerden’ (eerste editie is vorige 
week verschenen) om maandelijks over verschillende Werken te communiceren.  
Onze inwoners hebben de inspanning direct waargenomen. De communicatielijnen zijn kort, waardoor wij in staat zijn om 
inwoners snel en zorgvuldig van dienst te zijn.  
 
11. Hoe gaat u waarborgen dat dergelijke situaties zo goed als mogelijk niet meer voorkomen in Woerden en derhalve de 
Woerdense bevolking van A tot Z geïnformeerd en betrokken wordt bij alle werkzaamheden die impact en betekenis 
hebben voor hun directe leefomgeving en leef/woongenot?  
 
Antwoord:  
Als organisatie hebben wij participatie en communicatie zeer hoog in het vaandel staan. Om die reden werken wij in 
projecten in de openbare ruimte met Omgevingsmanagers en Communicatieadviseurs. Dit om alle belanghebbenden te 
betrekken bij onze werkzaamheden.  
Een omgevingsanalyse in combinatie met een communicatieplan zijn ondersteunend om onze inwoners zo goed mogelijk 
geïnformeerd te houden. Waarom dit proces voor aanvang van de werkzaamheden niet naar behoren heeft 
plaatsgevonden, is in bovenstaande vragen toegelicht.  
 
12. Bent u van mening dat u in de tussentijd van reguliere gemeenteraadsverkiezingen de burgers voldoende inspraak 
geeft? Zo ja, hoe controleert u dit?  
 
Antwoord:  
Ja. Bij al onze werkzaamheden betrekken wij onze inwoners, bedrijven en andere organisaties. Specifiek binnen het 
project Oostdam betrekken wij onze stakeholders zeer nadrukkelijk bij de ontwikkelingen. Verkregen input van de 
stakeholders wordt met regelmaat besproken. En hierover wordt de gemeenteraad regelmatig geinformeerd.  
 
13. Er gaan geluiden op dat gemeente Woerden in onvoldoende mate zou beschikken over de noodzakelijke ambtelijke 
capaciteit, kennis en kunde om druk het going concern almede uitdagingen in diverse domeinen het hoofd te bieden en 
tevens de inwoners en andere belanghebbenden tijdig te informeren en te betrekken bij planvorming. Ligt er een kern van 
waarheid in deze geluiden? Zo ja, welke? Hoe en binnen welke termijn is het college voornemens om de eventuele gaten 
hierin repareren? Waar zitten die gaten? Wat is nodig?  
 
Antwoord:  
De gemeentelijke organisatie is gericht op de dienstverlening richting de inwoners, bedrijven en anderen binnen onze 
gemeente. Op maatschappelijke veranderingen en behoeften spelen wij zo adequaat mogelijk in door onze organisatie 
hierop in te richten. Interne processen en besluitvorming kosten tijd, waardoor de druk op de organisatie merkbaar is ten 
aanzien van de dienstverlening op de klantbehoeften. 
Daarnaast hebben ook onze medewerkers te maken met de COVID-19 maatregelen. Dit brengt, net als in de rest van 
Nederland, extra uitdagingen en druk, met zich mee.  
 
Het projectteam Oostdam is inmiddels uitgebreid waardoor een betere rolverdeling is ontstaan en hierdoor in staat is om 
de stakeholders goed te blijven betrekken en hen te blijven informeren over de ontwikkelingen binnen het project. 
 
   
 
Bijlagen 
De artikel 42 vragen met join nummer D/21/004927 



Schriftelijke vragen ex art RVO 42 in relatie tot verkeer, onderhoud en 
veiligheid naar aanleiding van verkeerssituatie Oostdam. 

Geacht college, 

De fractie WeDo/LHK heeft met verbijstering kennis genomen van de verkeerssituatie Oostdam en van de magere 
informatievoorziening aan de Raad alsmede van uw gebrekkige beantwoording van de vragen die ik stelde in de 
raadsvergadering 26 november jl. De schriftelijke vragen die ik in dat kader in de vergadering aankondigde treft u 
hierbij.  

1. Wat is de reden dat u de Raad niet tijdig en volledig heeft voorzien van informatie aangaande bestaande en 
alternatieve plannen m.b.t. Oostdam alsmede uw argumenten m.b.t. voor- en tegen? 

2. Bent u van mening dat de veiligheidsdruk die u aanhaalt de daadwerkelijk enige reden is voor de wijze 
waarop thans de stad ad hoc (zonder deugdelijk overleg met inwoners en andere belanghebbenden zoals 
de ondernemers) en langdurig (1,5 jaar) volledig dicht lijkt te worden gezet? 
Wilt u uw antwoord nader beargumenteren?  

3. Had de bedachte verkeerssituatie die leidt tot onrust onder inwoners en het min of meer op slot zetten van 
het Stadshart en opstoppingen in het verkeer, voorkomen kunnen worden? 
Zo ja, hoe?  
Zo nee, waarom niet? 

4. Wat is uw beleid m.b.t. onderhoud en inspectie van duikers (inclusief omringende grond/beschoeiing/groen) 
door de eigenaar van de betreffende gronden in de gemeente Woerden?   

5. Zijn er in de gemeente nog meer duikers die bij gebrekkig onderhoud gevaar (kunnen) opleveren voor 
passerende mensen, dieren en verkeer? 

6. Welke verantwoordelijkheid draagt de gemeente en welke het waterschap? Anders gezegd, wie is waar 
verantwoordelijk voor en hoe waarborgt de gemeente Woerden dat binnen de gemeentegrenzen dergelijke 
onveilige situaties als rondom duiker Oostdam voorkomen worden? En, waar bijkt dat uit? Hoe is dit 
geborgd? 

7. Vindt u, met het oog op de veiligheidsdruk die u thans op het onderhoud /verkeerssplan Oostdam legt, dat 
het gemeentelijk beleid toereikend is ter waarborg van de veiligheid van mens en dier? 

8. Wat zijn de kosten voor de gemeente Woerden voor het optuigen van een deugdelijk(er) systeem van 
inspectie en opvolging van duikers waar sprake is van verkeers- of vervoersbewegingen door mens en 
dier? 
Hoe zou zo’n systeem eruit kunnen zien? 

9. In de raadsvergadering 26 nov jl. wekte u de indruk dat u het ponton-voorstel van de ondernemers 
(Stadshart Woerden) naast u neer wilt leggen zonder de Raad volledig te hebben geïnformeerd over het 
ondernemers-voorstel en uw tegen-argumenten daarop. 
Wat zijn dan de argumenten waarmee u het voorstel al dan niet naast u neer legt?  

10. Is er sprake van een mankement in de gemeentelijke organisatie dat maakt dat inwoners en ondernemers 
niet tijdig geïnformeerd en betrokken zijn in de planvorming voor onderhoudswerkzaamheden Oostdam? 



Heeft u uw ambtenaren opdracht gegeven dit (beter) te borgen?  
Wat is de termijn waarbinnen inwoners de resultaten daarvan kunnen ervaren? 

11. Hoe gaat u waarborgen dat dergelijke situaties zo goed als mogelijk niet meer voorkomen in Woerden en 
derhalve de Woerdense bevolking van A tot Z geïnformeerd en betrokken wordt bij alle werkzaamheden die 
impact en betekenis hebben voor hun directe leefomgeving en leef/woongenot?  

12. Bent u van mening dat u in de tussentijd van reguliere gemeenteraadsverkiezingen de burgers voldoende 
inspraak geeft? Zo ja, hoe controleert u dit? 

13. Er gaan geluiden op dat gemeente Woerden in onvoldoende mate zou beschikken over de noodzakelijke 
ambtelijke capaciteit, kennis en kunde om druk het going concern almede uitdagingen in diverse domeinen 
het hoofd te bieden en tevens de inwoners en andere belanghebbenden tijdig te informeren en te betrekken 
bij planvorming.  
Ligt er een kern van waarheid in deze geluiden? Zo ja, welke? 
Hoe en binnen welke termijn is het college voornemens om de eventuele gaten hierin repareren? 
Waar zitten die gaten? Wat is nodig? 

 


	3898_1 dennis r
	Schriftelijke vragen WeDo-LHK - Oostdam



