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Beantwoording van de vragen 
1. Wat is de verwachte overschrijding van het budget? Of de best mogelijke raming daarvan? 
 
Voor het correcte begrip van de tekst in de RIB het volgende; 
In oktober 2020 is de verkenningsfase van Brug Woerden West afgerond en daarbij is door de gemeenteraad gekozen 
voor het alternatief Rembrandtbrug. Ter financiering van het project Rembrandtbrug is door de gemeenteraad op dat 
moment een krediet ter beschikking gesteld van EUR 24.465.000,--. De onderlegger van dit krediet is een globale 
kostenraming, met een onzekerheidsmarge van plus min 25% zoals dat gebruikelijk is in een verkenningsfase van een 
groot infrastructureel project. De onzekerheidsmarge betekent dat de uiteindelijke kosten 25% lager of 25% hoger kunnen 
liggen, of daartussen in. Het projectkrediet is destijds bepaald op de middellijn. 
 
Nu, in januari 2022, bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. Het scenario van het alternatief Rembrandtbrug is 
uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp voor de infrastructuur en de brug. Op basis van deze ontwerpproducten is de 
kostenraming geactualiseerd, incl. de raming voor de benodigde verwerving van gronden, woningen en bedrijven. De 
nieuwe actuele kostenraming past binnen het beschikbare projectkrediet. Er is nu dan ook geen sprake van een te 
verwachten budgetoverschrijding. 
 
Het College heeft in de RIB (kernmerk Z/21/019251/D/21/045646, 21 december 2021) de gemeenteraad in alle openheid 
wel het signaal willen meegeven dat de financiële haalbaarheid ‘onder druk staat’, en dus spannend is. Belangrijke 
redenen hiervoor zijn de twee genoemde bijzondere prijsontwikkelingen in bouwstoffen en vastgoed.  
 
2. Op welk moment kan de raad een besluit nemen over wel of (bij voorkeur) niet het ter beschikking stellen van het extra 
budget? 
   
Rond de zomer van 2022 ontvangt de gemeenteraad het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 
Rembrandtbrug. 
Onderdeel van dit voorstel is een wederom geactualiseerde beschouwing van de financiële haalbaarheid van het project. 
Diverse lopende projectactiviteiten hebben als doel om het beeld over de financiële haalbaarheid aan te scherpen en te 
concretiseren. 
Het is wenselijk dat besluitvorming over mogelijke aanvulling van het projectkrediet tegelijk met de vaststelling van het 
bestemmingsplan zal plaats vinden, zodat door de gemeenteraad een integrale afweging kan worden gemaakt. 
 
3. Heeft het college zelf een grens vastgesteld bij welk kostenniveau dit project niet meer uitgevoerd moet gaan worden? 



Of moet daarover besluitvorming aan de raad worden gevraagd? 
Progressief Woerden acht de kans groot dat een nieuw college dit project zal willen heroverwegen na de verkiezingen.  
 
Uitgangspunt van het College is het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde projectkrediet ad EUR 24.465.000,--. 
Voor het College is nog geen aanleiding geweest om uit te gaan van een overschrijding van dit krediet. 
Voor elke kredietoverschrijding zal het College een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. 
 
4. Is het college bereid om geen verdere vermijdbare kosten te maken totdat duidelijk is wat de budgetoverschrijding gaat 
zijn? 
 
Het College ziet geen aanleiding om de voortgang van het project te temporiseren. Er is namelijk geen sprake van een 
budgetoverschrijding.  
 
5. Moet dit project niet helemaal stilgelegd worden? Ten minste tot na de verkiezingen? 
   
In lijn met de antwoorden op de vragen hierboven ziet het College hiervoor geen enkele aanleiding. 
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Schriftelijke vragen – Kosten Rembrandtbrug 

Op 23 december heeft het college de raad per brief geïnformeerd over de voortgang van het project 

‘Rembrandtbrug’. Het college heeft voor dit project van de raad een budget ter beschikking gekregen 

van 24,5 miljoen euro, waarin een marge van 25% is opgenomen. Het project is nog maar in de 

planfase en inmiddels is al duidelijk dat die 25% niet toereikend gaat zijn om het project binnen 

budget af te ronden. Dit project is met lengte het duurste nieuwe project van het huidige college en 

de financiële situatie van de gemeente is (mede hierdoor) naar verwachting langdurig niet 

rooskleurig. Progressief Woerden vindt dat het college niet kan volstaan met slechts de mededeling 

dat ‘de financiële haalbaarheid onder druk staat’ en heeft daarom de volgende vragen: 

1. Wat is de verwachte overschrijding van het budget? Of de best mogelijke raming daarvan? 

2. Op welk moment kan de raad een besluit nemen over wel of (bij voorkeur) niet het ter 

beschikking stellen van het extra budget? 

3. Heeft het college zelf een grens vastgesteld bij welk kostenniveau dit project niet meer 

uitgevoerd moet gaan worden? Of moet daarover besluitvorming aan de raad worden 

gevraagd?  

Progressief Woerden acht de kans groot dat een nieuw college dit project zal willen heroverwegen na 

de verkiezingen.  

4. Is het college bereid om geen verdere vermijdbare kosten te maken totdat duidelijk is wat de 

budgetoverschrijding gaat zijn?  

5. Moet dit project niet helemaal stilgelegd worden? Ten minste tot na de verkiezingen? 
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