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Inleiding 
Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de keuze voor het alternatief Rembrandtbrug gemaakt, met als voorkeur het 
oostelijk tracé. Het oostelijk tracé is uitgewerkt en vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug dat door 
het college is geaccordeerd op 21 juni 2021. 
Het  voorontwerp heeft rond de zomer 2021 voor 8 weken ter inzage gelegen ten behoeve van inspraak en participatie. 
De ontvangen inspraakreacties zijn aanleiding geweest om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. 
Daarnaast zijn in het bestemmingsplan ook enkele nieuwe inzichten en verbeteringen verwerkt. Het resultaat is een 
aangepast ontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug (incl. bijlagen) en Inspraakreactienota met een volledige 
beantwoording van de inspraakreacties. Het college heeft dit ontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug 21 december 
2021 geaccordeerd en ingestemd met de bijbehorende Inspraakreactienota. Het ontwerp bestemmingsplan wordt in 
januari 2022 gepubliceerd en voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegd, de volgende stap in de 
bestemmingsplanprocedure.  
 
Dit moment is een geschikt moment om de gemeenteraad in de vorm van bijgevoegde RIB te informeren over de 
voortgang van het project Rembrandtbrug. Deze RIB is het vervolg op de RIB uit juni ’21 met kenmerk Z/21/016601 / 
D/21/021551. 
 
   
 
Kernboodschap 
Aanpassingen bestemmingsplan  
Het college heeft op 21 juni 2021 het voorontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug geaccordeerd. Onderdeel van dit 
hoofdbesluit waren;  
-           Definitieve keuze voor oostelijk tracé  
-           Risico ‘uitzonderlijke stijging aan te kopen vastgoed’ afdekken met indexering in Begroting  
-           Instemming Notitie Jaagpad (inpassing gelijkvloers)  
-           Signalering risico ‘projectorganisatie onvoldoende op orde’  
-           Start bestemmingsplanprocedure, terinzagelegging voorontwerp 8 weken t.b.v. inspraak  



 
Het voorontwerp bestemmingsplan is op basis van nieuwe ontwerpinzichten en naar aanleiding van inspraakreacties 
aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn tussen juni – dec 2021 zijn;  

  De reconstructie van het kruispunt Hollandbaan – Molenvlietbaan is uit het bestemmingsplan gehaald, maar blijft 
onderdeel van het project. 

Op dit kruispunt moeten maatregelen worden genomen voor verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. 
Tijdens het opstellen van het voorontwerp was het standpunt dat de reconstructie van de huidige rotonde naar een groter 
kruispunt met verkeerslichtinstallatie (VRI) dé oplossing hiervoor was. Omdat het nieuwe VRI-kruispunt groter was en 
meer ruimte in beslag nam, moest de aanleg planologisch mogelijk worden gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan 
Rembrandtbrug.  
Echter, in het afgelopen halfjaar is het projectteam tot nieuwe inzichten gekomen. Er zijn nieuwe innovatieve 
ontwikkelingen in de markt op het vlak van verkeersmaatregelen (smart moblility etc.), potentieel goedkoper en/of 
effectiever. Hierover zijn we in overleg met marktpartijen, om een keuze te maken voor beproefde bruikbare alternatieve 
verkeersmaatregelen. Daarnaast is vastgesteld dat ten behoeve van een goede keuze meer verkeersonderzoek nodig is. 
Specifiek is behoefte aan een grondig onderzoek naar fietsstromingen en – aantallen in een representatieve 
onderzoeksperiode april – juni 2022. Dit onderzoek levert essentiële informatie op.  
Nu we niet meer de overtuiging hebben dat de ombouw naar een groter VRI-kruispunt dé beste en efficiëntste oplossing 
is, kan dit planonderdeel niet in het bestemmingsplan blijven. Het nemen van de nodige maatregelen op het kruispunt 
Hollandbaan – Molenvlietbaan is en blijft onderdeel van het project(budget). Op basis van de extra onderzoeksinformatie 
en marktverkenning wordt een nieuwe keuze voorgesteld.  

  De woning Leidsestraatweg 229a kan toch gehandhaafd worden 

In het voorontwerpbestemmingsplan was uitgangspunt dat woning Leidsestraatweg 229a (pal ten oosten van de 
voormalige graansilo-appartementen Leidsestraatweg 229) niet te handhaven was. Nader ontwerpend onderzoek en 
optimalisaties hebben er toe geleid dat de woning gelukkig wel kan blijven staan en goed kan worden ingepast met de 
rotonde.  

  De fietsoversteek op de Barwoutswaarder wordt nog veiliger 

Fietsers en voetgangers op de Barwoutswaarder steken in de nieuwe situatie de nieuwe weg over, ten zuiden van de 
nieuwe Rembrandtbrug. Deze oversteek is in overleg met de Fietsbond nog veiliger gemaakt door extra verbreding van 
de middenberm en vergroting van opstelstroken.  

  Extra parkeerplaatsen ter hoogte van Leidsestraatweg 225 

Ten noorden van de Oude Rijn vervalt een aantal parkeerplaatsen als gevolg van aanleg van de nieuwe rotonde en de 
brug. Als compensatie hiervoor worden ten oosten van de brug, op het huidige perceel Leidsestraatweg 225, extra 
parkeerplaatsen aangelegd. Bijkomend voordeel is dat dit ook de parkeerdruk rondom de kerk enigszins ontlast. Met dit 
doel wordt nu het gehele perceel Leidsestraatweg 225 aangekocht.  
 
De inspraakreacties, maatschappelijke haalbaarheid  
In de maanden juli en augustus 2021 heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn 4 
reacties ontvangen van (semi)overheid overleginstanties; HDSR, Gasunie, Veiligheidsregio Utrecht en Provincie Utrecht.  
 
Daarnaast zijn 26 inspraakreacties ingediend, soms namens meerdere personen ingediend of door meerdere personen 
ondertekend (in totaal ruim 200 individuele handtekeningen).  
 
Een aantal inspraakreacties is ingestuurd door ondernemers op bedrijventerrein Barwoutswaarder met een bedrijf op of 
direct grenzend aan het projectgebied. Deze reacties gaan onder andere over bereikbaarheid, parkeren of benodigde 
aanpassingen op het bedrijfsperceel. Er zijn gesprekken gevoerd met deze ondernemers, en het ontwerp is op diverse 
punten geoptimaliseerd.  
 
Een groot deel van de inspraakreacties is ingediend door bewoners langs de Hollandbaan. In deze reacties wordt 
regelmatig de hoofdkeuze voor het alternatief Rembrandtbrug uit 2020 ter discussie gesteld. Het gevolg van deze keuze 
is zo vindt men dat op veel plekken in Woerden de verkeersaantallen omlaag gaan, maar op een deel van de 
Hollandbaan toenemen. Men maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan qua geluidhinder en woongenot.  
 
Op 15 november jl. is een (digitale)informatiebijeenkomst georganiseerd, vooral ook om de onderwerpen uit de 
inspraakreacties extra aandacht te geven. Op 2 december jl. kon iedereen een persoonlijke afspraak maken met 
projectteamleden, als aanvullende gelegenheid om specifieke zaken te bespreken.  



In de Inspraakreactienota is elke zienswijze geanonimiseerd samengevat en van een reactie voorzien. Voor een volledige 
weergave wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage.  
 
Vervolg bestemmingsplanprocedure  
Met het accorderen van het ontwerp bestemmingsplan Rembrandtbrug door het college op 21 december jl. start de 
formele bestemmingsplanprocedure zoals beschreven in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het vooraf ter inzage 
leggen van het voorontwerp bestemmingsplan heeft kans geboden voor extra participatie en planoptimalisaties, zodat er 
nu een beter ontwerp bestemmingsplan voorligt.  
 
Na accordering door het college volgt een wettelijke termijn van 6 weken (half januari tot eind februari ’22) 
terinzagelegging en toezending naar bepaalde overlegpartners. De terinzagelegging wordt officieel gepubliceerd. Alle 
indieners van een inspraakreactie worden extra geattendeerd op de publicatie en ontvangen de vastgestelde 
Inspraakreactienota. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan. In de 
maanden na de terinzagelegging behandelen we de zienswijzen en stemmen we met belanghebbenden af over 
specifieke onderwerpen.  
De opvolgende stap in de procedure is dat de gemeenteraad het (gewijzigde) bestemmingsplan vaststelt en instemt met 
de beantwoording van de zienswijzen. De vaststelling staat gepland voor juni ’22. Na vaststelling volgt weer een termijn 
van 6 weken terinzagelegging, waarin belanghebbenden een beroep kunnen indienen.  
   
Geen m.e.r.-procedure  
Het project Rembrandtbrug is op grond van de Wet milieubeheer m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat 
initiatiefnemer (de gemeente Woerden) middels een m.e.r.-beoordeling deugdelijk onderzoek moet doen naar de 
milieugevolgen van het project, en dat uit dat onderzoek moet blijken of een volwaardig Milieueffectrapport moet worden 
opgesteld en in procedure gebracht.  
 
Onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan is een uitgebreid onderzoek naar de milieu- en omgevingsaspecten, zie 
hoofdstuk 4 van de Toelichting. Dit onderzoek kan worden aangemerkt als uitwerking van een (vormvrije) m.e.r.-
beoordelingsnotitie. Algehele vaststelling is dat het project op enkele milieu-aspecten slechts een tijdelijk nadelig effect 
heeft tijdens de uitvoering van het werk, of dat lichte nadelige milieu-effecten kunnen worden verkleind/voorkomen door 
het nemen van maatregelen. Dit leidt tot de conclusie, in afstemming met ODRU, dat als gevolg van het project 
Rembrandtbrug geen significante nadelige milieu-effecten optreden en om die reden geen Milieueffectrapport behoeft te 
worden opgesteld. Deze conclusie heeft het college, als initiatiefnemer van het project, wettelijk bekrachtigd middels 
besluitvorming op 21 december jl.  
 
Hogere grenswaarden Wet geluidhinder 22 woningen  
Er is (gemodelleerd) akoestisch onderzoek gedaan naar de toekomstige geluidsbelasting op de woninggevels als gevolg 
van wegverkeer in de nieuwe situatie na aanleg van de weg en brug. De uitkomst is dat bij 22 woningen sprake is van 
overschrijdingen van de norm. Deze woningen staan hoofdzakelijk nabij de nieuwe rotondes aan de Rembrandtlaan – 
Leidsestraatweg en de Hollandbaan - Kuipersweg. Het is niet mogelijk om ter plekke inpasbare effectieve 
geluidsbeperkende maatregelen te nemen op of langs de rotondes. 
Op grond van de Wet geluidhinder moet voor deze woningen een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Voor het 
opstellen van het ontwerp besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder is de ODRU gemachtigd door het college. De 
procedure zal qua planning parallel lopen met de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. De betrokken 
woningeigenaren worden per brief op de hoogte gesteld van het ontwerp besluit. Aanvullend zal een (gecombineerde) 
informatiebijeenkomst worden gehouden. Na afronding van deze wettelijke procedure wordt per woning onderzocht of 
maatregelen nodig zijn om het vereiste binnengeluidsniveau te bereiken.  
 
Financiële haalbaarheid  
Per raadsbesluit van 15 oktober 2020 is het bruto projectkrediet ad EUR 24.465.000,-- beschikbaar gesteld. De basis 
voor dit projectkrediet was een globale raming van de aanleg van de brug en weg en aankoop van het benodigde 
vastgoed, met een marge van +/- 25%.  
 
Nu anno december ’21 beschikken we over een goed schetsontwerp van de brug en weg, en een aangescherpt beeld 
van de aan te kopen woningen en bedrijven. Op basis van de meest actuele (ontwerp)informatie is een nieuwe 
kostenraming gemaakt. Een voorzichtige conclusie mag zijn dat de financiële haalbaarheid van het project onder druk 
staat. Twee grote risico’s zijn de uitzonderlijke prijsverhogingen van bouw- en grondstoffen en van de verkoopprijzen in 
de vastgoedmarkt. De indexering van de vastgoedprijzen is voor 2021 apart afgedekt in de Begroting. De komende 
periode zullen we kostenbewust ontwerpen, de onderhandelingen over aankoop van woningen en bedrijven intensiveren 
en grote inzet leveren op het binnenhalen van subsidies.  
 
Grondverwerving  
Voor de aanleg van de brug en weg moeten woningen en bedrijven worden aangekocht. De waarde van het aan te kopen 



vastgoed is circa 50% van het projectbudget. De aankoopgrenzen liggen vast. Er worden 9 woningen aangekocht, en 7 
bedrijfspercelen (geheel of gedeeltelijk). Op basis van de taxaties en opgestelde schadeloosstellingen wordt aan de 
eigenaren en huurders een aanbieding gedaan op basis van de onteigeningswet. Momenteel zijn voor alle te verwerven 
woningen en bedrijfspercelen taxaties uitgevoerd en zijn de eerste biedingsbrieven verstuurd. In het eerste kwartaal van 
2022 zullen wij de gemeenteraad uitgebreid informeren over het grondverwervingsproces.   
 
Overige / raakvlakken  
Motie Overlast Hollandbaan  
Op 15 oktober 2020 is door de gemeenteraad deze motie aangenomen. De strekking van deze motie is dat het college 
wordt gevraagd om na te gaan in hoeverre er invulling is gegeven aan het Raadsbesluit van 28 april 2015 (15R.00285). 
De bovenvermelde procedure van dit bestemmingsplan staat los van deze motie.  
In participatie met de bewoners langs de Hollandbaan loopt op dit moment een onderzoek naar het nemen van 
maatregelen voor rijsnelheidsbeperking en geluidsbeperking. Naar verwachting wordt in Q2 2022 een voorstel 
aangeboden aan het college en de gemeenteraad inzake technische maatregelen en financiële dekking.  
Goed om te noemen dat vooruitlopend in de december jl. al extra groen is aangeplant langs de Hollandbaan, in overleg 
en naar tevredenheid van de bewoners. Ook is een aanvraag ingediend mij het OM voor plaatsing van 2 flitspalen op de 
kruising Hollandbaan – Waardsebaan.  
 
Onderzoek 2-zijdig fietspad Rembrandtlaan  
Op verzoek van de gemeenteraad loopt een gesubsidieerd onderzoek naar de haalbaarheid van een 2-zijdig fietspad aan 
de noordzijde van de Rembrandtlaan (geen onderdeel project Rembrandtbrug). Dit bevordert vooral de verkeersveiligheid 
van de fietsende schooljeugd uit Zegveld e.o. Het onderzoek is nog niet klaar. Wij kunnen u melden dat de aanleg van dit 
2-zijdige fietspad ook mogelijk blijft na aanleg van de nieuwe rotonde in de Rembrandtlaan.  
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n.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
 
 
   
 
Bijlagen 
Geen bijlagen 


