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Kennisnemen van 
de voortgang en ontwikkelingen in het project ‘Veilige Meije’.  
  
 
   
 
Inleiding 
Middels deze raadsinformatiebrief informeert het college over de voortgang en ontwikkelingen in het project ‘Veilige 
Meije’.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Prijsstijgingen  
Als gevolg van de wereldwijde Covid-19 is er schaarste ontstaan op de wereldmarkt, terwijl de vraag onverminderd hoog 
blijft. Hierdoor zijn de prijzen voor bijna alle producten fors gestegen. Zo ook de prijzen van bouwmaterialen. In het project 
wordt een damwand geplaatst die de waterkerende functie in het gebied moet gaan vormen. De damwand bestaat uit 
staal. De prijzen van dit staal zijn dusdanig gestegen dat het prijsverschil, tussen aanbesteding en feitelijke inkoop, niet 
volledig bij de aannemer gelegd kan worden. De aannemer kan dit verlies niet volledig dragen.  
Daarom is het HDSR, in samenspraak met ons college, in overleg met de aannemer om het prijsverschil te verdelen.  
Dit betekent dat zowel de aannemer als het HDSR een deel van de meerkosten voor hun rekening nemen. Het doel is 
immers dit noodzakelijke project doorgang te laten vinden. De waterkering is essentieel voor het gebied en voldoet niet 
aan de eisen. Uitvoering is daarom snel noodzakelijk.  
 
De meerkosten hebben geen invloed op de begroting van gemeente Woerden. De bijdrage van de gemeente aan het 
project blijft gelijk, zoals vastgelegd in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst en zoals afgesproken in de 
begrotingen voor 2021 en 2022.  
Consequentie van deze ontwikkeling en de noodzakelijke onderhandelingen is vertraging. In plaats van oplevering eind 
2022 zal de oplevering nu zijn rond maart 2023. De omgeving zal hier van op de hoogte gesteld worden.  
 
Glasvezel  
Voorafgaand aan en tijdens de voorbereidingen van het project is er regelmatig discussie geweest over de en het 



moment van aanleg van glasvezel. Wij kunnen u informeren dat het glasvezel inmiddels is aangelegd en de betrokken 
klanten (bewoners) zijn aangesloten. Hiermee is de wens van de raad, om zo snel mogelijk glasvezel te realiseren, 
ingewilligd.  
 
Water en elektra  
Voor het project uit worden tot half april 2022 alle kabels en leidingen (incl. huisaansluitingen) door Stedin en Vitens 
vervangen en verlegd. Hier zal de omgeving overlast van ervaren. De Meije wordt in delen aangepakt en is deze 
maanden alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer en de hulpdiensten. De bewoners en het buurtcomité zijn hierover 
uitgebreid geïnformeerd en hebben contactinformatie ontvangen voor maatwerkoplossingen of het stellen van vragen.  
 
  
 
   
 
Financiën 
De meerkosten hebben geen invloed op de begroting van gemeente Woerden. De bijdrage van de gemeente aan het 
project blijft gelijk, zoals vastgelegd in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst en zoals afgesproken in de 
begrotingen voor 2021 en 2022. 
 
   
 
Vervolg 
Wij hebben het volste vertrouwen dat het project verder vlot blijft verlopen en de bewoners in april 2023 kunnen genieten 
van een opgeknapte en vooral ‘veilige Meije’.  
  
 
   
 
Bijlagen 
 


