
Vragen ex artikel 32 RvO 

De Vrouwenbrug verkeert als gevolg van jarenlang achterstallig onderhoud, overbelasting door zwaar 

(landbouw) verkeer en een recente aanrijding in deplorabele toestand. Volgens technisch onderzoek 

kost herstel € 485.000. In de Programmabegroting 2020-2023 is voor de renovatie van de brug € 

210.000 gereserveerd.  Voor de meerkosten ad € 195.000 is een raadsbesluit nodig. Het college wil 

daar gelet op de urgentie van renovatie en zijn zorgplicht niet op wachten en heeft besloten de 

aanbestedingsprocedure door te zetten. Deze handelwijze is voor De Wakkere Geelbuik aanleiding 

voor de volgende vragen en het volgende dringende verzoek: 

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. 

 

2. Hoe en door welke partij(en) is het technisch onderzoek uitgevoerd en welke zijn de bevindingen? 

Ik zie het onderzoeksrapport graag tegemoet. 

 

3. Is u bekend dat Machinefabriek De Hollandsche IJssel, de ontwerper en bouwer van de brug,  ook 

een technische inspectie uitgevoerd heeft?  

 

4. Zijn de bevindingen van deze inspectie en het bijbehorende advies bij u bekend? 

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.  

 

Verzoek 

Ik verzoek u dringend om de aanbestedingsprocedure op te schorten en de gebruikelijke 

besluitvormingsprocedure te doorlopen. 

  

Ik zie de antwoorden graag binnen de gebruikelijke termijn en uw reactie op het verzoek per 

omgaande tegemoet. 

 

Wim Knol 

De Wakkere Geelbuik, 30 juli 2021 


