
In het Lagerhuisdebat (zie Woerden
IntoBusiness maart 2006) viel volop het C-
woord. De gemeente Woerden zou beter
moeten communiceren met haar burgers en
ondernemers, zo bleek de hoofdlijn. En dan
met name over het A12-BRAVO project.
“Want welke trajecten worden er nu precies
wel gerealiseerd en welke niet? En op welke
termijn wordt er eens wat zichtbaar?”, zo
vragen de deelnemers uit ondernemerskrin-
gen zich af.

Makelaar Jacques de Koning, de uiteindelijke
winnaar van dit debat, verwoordde het als volgt:
“Het is allemaal vertraging en geklojo. BRAVO
komt eraan en daar is tijd voor nodig. Maar ja,
niemand in Woerden weet wat het betekent en
wat er aan de hand is. Communiceer en wees
trots!”

Geen verbetering
Twee maanden later ziet De Koning hier nog
steeds geen verbetering in. “De huidige stand van
zaken staat vermeld
in een brochure
over A12-BRAVO
(die uitgebreid
wordt met losse
informatiebladen,
red.). Toen ik om 10
setjes vroeg, werd
dat als zeer bijzonder ervaren, terwijl het toch
voor iedereen helder moet zijn wat er wel en niet
gaat gebeuren. Daar is het onderwerp belangrijk
genoeg voor. Tijdens het debat vond men dat ik
te krachtig op het onderwerp inging, maar ik
vind dat de procedure nu maar eens duidelijk

moet worden. Later heb ik wethouder Annet van
der Woude gesproken, die destijds nog Verkeer
in haar portefeuille had. Van haar begreep ik dat
de plannen in 2010 of 2012 gerealiseerd worden.
Dat zal dan wel eerder 2012 worden dan 2010”, is
de sombere verwachting van De Koning.

Ontbreken van financiën
Ook maakt de makelaar zich er zorgen over dat
weinig burgers en ondernemers het precieze plan
schijnen te kennen. “Als je het hen vraagt, den-
ken ze dat de oostelijke randweg in Woerden, die
gaat aansluiten op de randweg Harmelen (project
6C, red.), er gauw komt. Maar deze aanleg is uit-
gesteld door het ontbreken van financiën. Er
staat inderdaad in de documentatie dat dit tracé
voor een groot deel is uitgewerkt en dat het pro-
ject bij kostenbesparing uitgevoerd wordt, maar
dat zal dan ook niet op korte termijn zijn.
Ondertussen doe je er 20 tot 40 minuten over om
vanuit Snel en Polanen op de A12 te komen. In
die tijd rij je sneller binnendoor naar
Nieuwerbrug om dáár de snelweg op te gaan. Ik
weet niet hoe ik dat moet verkopen aan mijn

klanten die een huis
in de wijk
Waterrijk hebben
gekocht. Ik verge-
lijk het met het
plotseling verhogen
van de benzineprijs.
Als op het nieuws is

dat morgen de benzine duurder wordt, dan kun-
nen de mensen vandaag nog hun voordeel doen
met de lagere prijs. Achteraf over de prijsverho-
ging communiceren is te laat. Naar mijn idee
wordt er inzake A12-BRAVO vooral achteraf
gecommuniceerd.”

Informatieavond
Namens de afdeling communicatie van de
gemeente Woerden laat Carla Dupont namelijk
weten dat er in de tussentijd op 21 maart in
Harmelen een informatieavond gehouden is voor
omwonenden en geïnteresseerden over de A12-
BRAVO projecten 6a, 6b en 8. Deze behelzen de
aanleg van de westelijke randweg Harmelen, de
zuidelijke randweg Harmelen (parallelstructuur
van de rijksweg A12) en de oostelijke randweg
Harmelen (verbindingsweg van de N198 naar de
toekomstige aansluiting ‘Woerden Oost’ op de
A12). Circa 300 tot 350 personen hebben deze 
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informatieavond bezocht, waarna het verslag
werd toegezonden aan alle grondeigenaren, ove-
rige genodigden en aan degenen die de presentie-
lijst tijdens de informatieavond hebben ingevuld.
Het verslag is inmiddels ook te lezen op de web-
site www.a12bravo.nl. Dupont vult aan: “Op 30
mei en 6 juni vinden weer 2 informatieavonden
plaats. Beide gaan over project 3 (de zuidelijke
randweg Woerden, red.) en worden in respectie-
velijk Woerden en Nieuwerbrug gehouden.”

Hapklare brokken
In het bedoelde verslag op de website staan de e-
mailadressen van de betrokken vanuit de
gemeente en de provincie, aan wie verdere vragen

gesteld kunnen worden. Ook kan men zich via de
website opgeven voor de digitale nieuwsbrief.
Goed beschouwd zouden geïnteresseerden dus
ook zelf actie kunnen ondernemen om aan de
benodigde informatie te komen. “ De Koning rea-
geert: “Dat is de rollen omdraaien. Het is de taak
van de gemeente om de burgers te informeren. De
gemeente zou de informatie in hapklare brokken
moeten voorschotelen aan het publiek, bijvoor-
beeld via de gemeentepagina in de krant. Aan de
hand van die informatie kunnen de mensen zelf
nagaan of hun kritiek al dan niet terecht is.”

Als alles goed gaat…
De kritieke vraag die steeds terug lijkt te komen

is: “Op welke termijn wordt er eens wat zicht-
baar?” Tijdens de informatieavond van 21 maart
antwoordde namens de gemeente Woerden pro-
jectleider Ben Beving hierop dat op dit moment
de milieueffectrapportage (MER) wordt uitge-
voerd voor de bepaling van de milieueffecten van
de (voorkeurs-)tracés. “De wens is dat de randwe-
gen in 2010 gereed zijn. Daarom is besloten om
vooruitlopend op de uitkomst van de MER alvast
te starten met het ontwerpen van de wegen.
Daarbij is het risico genomen dat, afhankelijk van
de uitkomsten van die MER, nog eventuele wijzi-
gingen in het ontwerp moeten worden aange-
bracht.” De MER-procedure, die verplicht is op
basis van de Wet Milieubeheer, duurt ongeveer 1
jaar. Ook de artikel-19 procedure voor onteige-
ning van grond duurt circa 1 jaar.” Een eerder uit-
gesproken verwachting dat het gehele plan in
2009 gerealiseerd zal zijn, is volgens Bert van
Ginkel, projectleider namens de provincie
Utrecht, alleen mogelijk als alles goed gaat. “Dit
heeft ook te maken met het tempo waarin de
benodigde grond kan worden verworven.”

Goed op weg
Desgevraagd laten vanuit de provincie Utrecht
projectleider Eric Diepstraten en communicatie-
adviseur Ron van Dopperen weten: “In het kader
van A12-BRAVO zijn 3 scenario’s voor de lange
termijn opgesteld voor het gebied tussen
Woerden en Utrecht. Welk scenario uiteindelijk
gerealiseerd wordt, is nog niet bepaald, maar
voor de korte termijn bestaan alle 3 de scenario’s
uit dezelfde 10 wegenprojecten. Van de 10 pro-
jecten zijn wij met 7 goed op weg en verwachten
we deze voor 2010 gerealiseerd te hebben. De 3
andere projecten worden wel geheel voorbereid,
maar hiervoor moeten wij nog op een slimme
wijze financiering regelen. Kortom we zijn met
A12-BRAVO goed op weg!”
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