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Beantwoording van de vragen 
 
Vraag 1:  
Waaruit bestaat de zorgplicht en de urgentie/haast van de renovatie van de brug? De brug wordt slechts zeer beperkt 
gebruikt door de recreatievaart en vormt in gesloten toestand geen gevaar voor de passanten, evenmin voor het in de 
buurt toegestane verkeer. Daarbij komt dat de brug ook bij versnelde uitvoering van de werkzaamheden dit vaarseizoen 
niet meer gebruikt zal kunnen worden. Het ligt dat ook voor de hand om de werkzaamheden buiten het vaarseizoen uit te 
voeren en de brug tot nader order buiten gebruik te (blijven) stellen. 
 
Antwoord 1:  
Zoals in de Raadsinformatiebrief over de zorgplicht is toegelicht, verkeert de Vrouwenbrug in een zeer slechte staat en is 
de brug niet (langer) geschikt om haar functie aantoonbaar te kunnen vervullen. Om deze reden wordt de brug dan ook 
gerenoveerd en is langer uitstel ongewenst. Uitstel van de gunning voor de uitvoering van de renovatie leidt daarnaast tot 
problemen met de geldigheidsduur van de ingediende offertes en mogelijk tot verdere kostenverhogingen gezien de 
ontwikkelingen in de markt. 
 
Vraag 2:  
Hoe en door welke partij(en) is het technisch onderzoek uitgevoerd en welke zijn de bevindingen? Ik zie het 
onderzoeksrapport graag tegemoet. 
 
Antwoord 2:  
Er is sinds 2015 door diverse partijen onderzoek gedaan, mede om de brug 'veilig in stand te houden', o.a. door: 
- Machinefabriek de Hollandsche IJssel 
- IV-Infra 
- Royal Haskoning DHV 
- Movares  
   
De ontwerprapportage van Movares: "Vrouwenbrug Oudewater - Vervanging brugval en ARBO-maatregelen" d.d. 16 
november 2020 wordt beschikbaar gesteld, omdat deze rapportage de samenvatting is van de uit te voeren 
beheermaatregelen welke gebaseerd zijn op alle uitgevoerde inspecties en onderzoeken. De rapportage is tevens 
voorzien van de laatste inspectieronde uitgevoerd door Movares. De aandachtspunten uit deze ontwerprapportage zijn 
opgevolgd en op basis hiervan is de offerte-uitvraag opgesteld. 
 
Vraag 3:  
Is u bekend dat Machinefabriek De Hollandsche IJssel, de ontwerper en bouwer van de brug, ook een technische 



inspectie uitgevoerd heeft?  
 
Antwoord 3:  
Ja, dit is ons bekend. 
- In 2015 heeft de Machinefabriek De Hollandsche IJssel de brug technisch beoordeeld en dit is destijds mede de 
aanleiding geweest voor 'vervolgonderzoek’. De bevindingen uit de betreffende rapportage zijn meegenomen in de 
verdere afweging voor de beheermaatregelen, zie tevens het antwoord op vraag 2.  
- Naar aanleiding van de calamiteit (ontwrichting van de bovenbouw van de brug als gevolg van een mogelijke aanrijding) 
heeft de Machinefabriek De Hollandsche IJssel samen met Ingenieursbureau Movares eveneens een technische 
beoordeling gedaan van de brug en tevens maatregelen getroffen ten behoeve van de veiligheid.  
 
Vraag 4:  
Zijn de bevindingen van deze inspectie en het bijbehorende advies bij u bekend? 
 
Antwoord 4:  
Ja, de bevindingen zijn ons bekend, zie tevens de antwoorden op de vragen 2 en 3. 
 
Mededeling onder vraag 4:  
Machinefabriek De Hollandsche IJssel is desgevraagd bereid en in staat de volledige renovatie binnen het in de 
programmabegroting 2020-2023 gereserveerde krediet (€ 210.000) uit te voeren. 
 
Reactie op de mededeling onder vraag 4:  
Voor een dergelijk bedrag is een aanbesteding met meerdere partijen het vigerende (inkoop)beleid. 
Machinefabriek is tijdens het aanbestedingsproces uitgenodigd om in te schrijven op de uitvoering van de 'Renovatie van 
de Vrouwenbrug', maar heeft hier uiteindelijk van afgezien. 
 
Reactie op uw verzoek de aanbesteding op te schorten cq te stoppen:  
Op 16 juli 2021 is de gunningsbeslissing verzonden conform de procedure zoals aangekondigd in de 
Raadsinformatiebrief. 
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