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Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 10 september  2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Openbare ruimte 

Contactpersoon : R. van der Marel 
Tel.nr. : 8328 

E-mailadres : marel.r@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug 

 

Kennisnemen van: 
 

De stand van zaken omtrent de vervanging van de Wilhelmina van Pruisenbrug 

Inleiding: 
 

Op 7 februari 2019  heeft u besloten de Wilhelmina van Pruisenbrug te vervangen door een enkele 
ophaalbrug voorzien van zelfbediening en heeft u hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van  
€ 845.000,--. Conform dit besluit en de bijbehorende planning zijn inmiddels de voorbereidingsfase en 
aanbestedingsfase doorlopen. Dit houdt in dat er een aannemer geselecteerd is die de vervanging van de 
Wilhelmina van Pruisenbrug gaat uitvoeren. In deze fase is er meer duidelijkheid over de projectkosten. 
Hierover willen wij u op dit moment informeren.  
 

Kernboodschap: 

 Via raadsbesluit 18R.00828 heeft u ingestemd met een maximale investering van € 955.000,--, opgebouwd 
uit € 845.000,- in de begroting en € 110.000,- risicovoorziening. Op dit moment hebben wij de raming 
verhoogd naar € 905.000,-- en zullen wij u via de bestuursrapportage een aanvullend krediet van € 60.000-, 
aanvragen.  
  



 

 

Financiën 

Financiële stand van zaken (na aanbestedingsfase, op basis van uitvoeringsontwerp):  
De totale kosten voor de vervanging van de brug exclusief risicovoorziening komen op dit moment  neer op 
maximaal ca. € 905.000,--. De risicovoorziening horend bij de uitvoeringsfase wordt op dit moment 
ingeschat op maximaal 5% over de totale kosten. Er is derhalve een risico dat de eindkosten nog  € 
50.000,- hoger uitvallen. 
 
Onderbouwing verschil (risico’s): 
De voornaamste reden voor het verschil t.o.v. de initiële raming is marktwerking. Er is op dit moment 
beperkte capaciteit in de markt voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van dit soort werkzaamheden 
waardoor de kosten hoger zijn. 
 
Consequentie voor de begroting: 
Tekort t.o.v. het raadsvoorstel is op dit moment € 60.000,-- (afschrijving 25 jaar) wat vanaf 2021 leidt tot 
extra kapitaallast van ca. € 3.300,--. 
Wilhelmina van Pruisenbrug 25 jaar  1,50% 

 
  Investering Afschrijving  Rente Kapitaallast 

Begroting   €   845.000,00   €  33.800,00   €    12.675,00   €    46.475,00  
Extra  €   60.000,00   €    2.400,00   €      900,00   €      3.300,00  

 
De extra investering (wijziging) zal conform het raadsvoorstel via de bestuursrapportage opgenomen 
worden in de programmabegroting 2020-2023. 

Vervolg: 
 

Tot op heden verloopt  het vervangen van de Wilhelmina van Pruisenbrug nog volgens planning en wordt er 
nog steeds gestuurd op realisatie vóór vaarseizoen 2020. De uitvoeringsfase start dan ook direct na 
bouwvakantie 2019 en zal naar verwachting lopen tot eind maart 2020. Belanghebbenden worden 
binnenkort verder geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden. 
 

Bijlagen: 
 

Raadsvoorstel 18R.00828: Vervangen Wilhelmina van Pruisenbrug. 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 

 

 

 


