
Inbreng debat brug Woerden west 
Raadsvergadering 23 januari 2020 
 
 
 
 
Voorzitter, 
 
De grootste schilder in onze geschiedenis is onmiskenbaar Rembrandt van Rijn.  
Kenmerkend voor zijn schilderkunst is de wijze hoe hij het licht kan laten vallen op zijn 
schilderijen.  
De ogen van de kijker worden als het ware meegenomen in de lichtbundels om te kijken naar de 
plek die de schilder heeft aangewezen als hoogtepunt van zijn schilderij. 
 
Nu is het niet mijn bedoeling om het debat over de brug in Woerden west af te schilderen als een 
mooi schilderij. Veelal lijkt het ook een debat waarin we het grondig oneens zijn met elkaar. 
Maar precies daar zit het punt dat ik wil maken.  
Want, de lichtbundel valt in onze raad behoorlijk in dezelfde richting. Laten we die dan ook eens 
benoemen. 
 
Vorig jaar heeft de gemeenteraad in grote meerderheid een belangrijk besluit genomen.  
De discussie is niet langer óf er een extra brug moet komen over de Oude Rijn in Woerden west, 
maar de zoektocht is waar moet deze brug komen.  
 
In het participatieproces zijn conform de opdracht drie brugvarianten uitgebreid uitgewerkt.  
Ik denk dat we met elkaar blij zijn met het gedegen werk dat op een open en moderne manier is 
gedaan, waarbij inwoners uitgebreid konden participeren.  
Daarbij is ook een variant naar voren gekomen waar nog niemand aan had gedacht. De 
Rembrandtbrugvariant. Nog niet eerder was dit serieus onderzocht. Als CDA zien we een aantal 
kansen, maar zeker ook een aantal knelpunten bij deze variant. Die kunnen we op dit moment 
echter nog niet scherp beoordelen, omdat ze onvoldoende zijn onderzocht en uitgewerkt.  
 
Als CDA vinden we dat we deze inbreng van inwoners serieus moeten nemen. En ook dit wordt 
door veel raadsleden onderschreven. Wie open staat voor participatie moet ook serieus kijken 
naar de uitkomsten daarvan.  
 
Hier ligt de reden dat wij het amendement van Inwonersbelangen niet zullen ondersteunen. Voor 
ons heeft het uitwerken van de variant Rembrandtbrug niet allereerst een juridisch argument. Het 
argument dat voor het CDA voorop staat is dat je je inwoners in participatie serieus moet nemen.  
Het extra onderzoek dat u wil doen bij een duur advocatenkantoor zullen wij dan ook niet 
steunen.  
 
Ook de fractie Bakker heeft ons hier een amendement voorgelegd. Een typerend amendement 
voor de fractie Bakker, want opnieuw komt hij tot voortschrijdend inzicht. Nu wil hij een pauze 
inlassen om de omgevingsvisie af te wachten. De vraag dringt zich steeds meer op of de heer 
Bakker überhaupt wel een brug wil in Woerden west.  
Ik denk het niet. Eerder al, een jaar of vier geleden koos hij voor uitstel in dit dossier, in plaats 
van knopen door te hakken. Nu pleit hij opnieuw voor meer tijd. Mijn hoop op meer daadkracht bij 
de fractie Bakker is opnieuw ijdel gebleken.  
 
Voorzitter, ik ben blij dat een brede meerderheid in deze raad zegt: we moeten onze inwoners 
wel serieus nemen. Er is een tussenstap nodig waarin de Rembrandtbrugvariant op zijn merites 
wordt beoordeeld. Om daarna voor de zomer nog een definitief besluit te kunnen nemen.  
 



Het is een dilemma dat deze tussenstap betekent dat er extra kosten gemaakt moeten worden en 
extra tijd nodig is. Daar zijn we minder blij mee.  
Wij zien dat andere partijen daar ook mee worstelen. 
 
De VVD heeft dat verwoordt in een amendement dat beoogd om de beoordeling van de 
Rembrandtbrugvariant sneller en tegen minder kosten te kunnen maken.  
Wellicht lijkt dit het ei van Columbus, maar dat is het in onze ogen niet.  
Immers, het is de raad zelf geweest die bij de start van deze opdracht er bij het college op heeft 
aangedrongen om de criteria in de startnotitie ruim te hanteren, zodat ook de Rietveld-brug west 
variant serieus kon worden meegewogen. 
 
Bovendien zijn we dan met dit amendement straks dubbel geld en dubbel tijd kwijt. 
Geld en tijd voor een voortoets en geld en tijd voor een uitgebreid onderzoek. 
 
Wij snappen de intentie van dit amendement, maar denken dat nu een fermer besluit 
verstandiger is. 
 
Er is ook een motie van Lijst van der Does en CU-SGP die het college een aantal opletpunten 
meegeeft voor het onderzoek.  
- Zorg voor een goede uitwerking waarin maatschappelijke kosten en baten vergeleken kunnen 

worden. 
- Let op showstoppers: zodat je het onderzoek stopt als dat nodig is en niet te veel geld 

uitgeeft.  
 
Voorzitter, hoewel wij denken dat de wethouder dit ook reeds heeft toegezegd tijdens de politieke 
avond zullen wij deze motie vanwege de strekking wel steunen. Het is een extra onderstreping 
om zorgvuldig om te gaan met tijd en geld.  
 
Voorzitter, ik kom tot een afronding.  
Het CDA zal dus instemmen met dit voorstel. Dit is een verstandige tussenstap, op weg naar een 
definitief besluit voor de zomer, waar de nieuwe brug geslagen zal worden. 
 
 
Tot zover voorzitter, 
 


