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Toelichting:  
In het kader van het project KARGO (Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud) zal Rijkswaterstaat 
(RWS) medio 2015 de Breukelerbrug vervangen door een nieuwe brug. Daarbij wordt aan de noordzijde van de 
brug een in twee richtingen bereden fietspad aangelegd met een netto breedte van 3.00 meter. Dit fietspad moet 
een goede aansluiting krijgen op het hoofdfietsnetwerk binnen de gemeente. Het bestaande fietspad langs de 
zuidzijde van de brug wordt een voetpad. 
Het project “verbetering langzaam verkeersroute Breukelerbrug” is erop gericht om medio 2015 via een integraal 
en participatief proces voor voetgangers en fietsers een goede, veilige en comfortabele verbinding te realiseren 
tussen Breukelen Dorp en Breukelen Station. 
Het project vereist een nauwe samenwerking binnen de gemeente en goede afstemming met RWS, de 
omgeving en belanghebbenden. 
 
1. Inleiding 
De Breukelerbrug vormt een zeer zwakke schakel in de hoofdfietswegennet van de gemeente. De fietspaden 
zijn op de brug slechts 1.25 meter breed en worden ook door voetgangers gebruikt.  
 
In het Verkeersveiligheidsplan (VVP) Breukelen 1999 wordt  de langzaam verkeerroutes over de Breukelerbrug  
aangemerkt als het belangrijkste knelpunt in de toenmalige gemeente Breukelen. Het actieplan, behorend bij het 
VVP Breukelen 1999, geeft aan dat een verbetering wordt meegenomen bij het groot onderhoud van de brug. 
Dit zou oorspronkelijk al in 2009 gebeuren, maar is steeds uitgesteld.  
Recentelijk heeft RWS besloten voor de Breukelerbrug te kiezen voor nieuwbouw in plaats van renovatie. De 
vervanging is voorzien in juli of augustus 2015. Dan moeten ook de aansluitende fietspaden worden 
gerealiseerd. Het project is erop gericht dat eind augustus 2015 fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken 
van de verbeterde route over de Breukelerbrug. 
 
2. Inhoudelijke specificatie 
 
2.1 Probleem of situatieschets  
Fietsers: 
De huidige fietspaden over de Breukelerbrug zijn slechts 1,25 meter breed. Over deze smalle paden moeten ook 
de voetgangers hun weg zoeken. In de ochtendspits fietsen over de Breukelerbrug ca. 400 leerlingen per uur. 
Deze leerlingen komen vooral uit Maarssenbroek. Zij moeten, om de brug te kunnen bereiken, even ten westen 
van de brug de drukke Brugoprit oversteken, hetgeen regelmatig leidt tot gevaarlijke situaties.  
Aan de oostzijde moeten de fietsers vervolgens via Daslook en het tunneltje Broekland naar de Engel de 
Ruyterstraat rijden. Velen vinden dit lastig en omslachtig en verkiezen daarom op de Breukelerbrug tegen het 
verkeer in over het smalle fietspad aan de noordzijde te rijden. Gelet op de gevaarzetting wordt door de politie 
veelvuldig op het fietsen aan de verkeerde kant gehandhaafd.  
Met een tweezijdig fietspad langs de noordzijde van de Breukelerbrug vervalt de gevaarlijke oversteek aan de 
westzijde van de brug en behoren de problemen  ten aanzien van breedte en rijden tegen het verkeer in tot het 
verleden. 
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Voetgangers: 
De hoofdroute voor voetgangers van en naar station Breukelen loopt nu in hoofdzaak via het zuidelijke fietspad. 
Aan de westzijde zorgt een trap naar de Broekdijk West voor een kortere route naar het station. Het 
gecombineerde fiets/voetpad langs de zuidzijde van de Breukelerbrug wordt veelvuldig gebruikt door studenten 
en bezoekers van de Universiteit Nyenrode.  
In het projectplan wordt het huidige fiets/voetpad langs de zuidzijde van de Breukelerbrug/ Brugoprit exclusief 
voor voetgangers bestemd. Het pad wordt daarnaast nog iets breder (van 1,15 meter naar 1,50 meter). Het 
huidige fiets/voetpad langs de zuidzijde wordt daardoor voor voetgangers veiliger en comfortabeler. Om de route 
voor voetgangers naar het centrum en naar Nyenrode te verkorten zal ter hoogte van het tunneltje in Broeckland 
een trap worden aangebracht. 
 
Onderhoud en beheer: 
De Brugoprit staat voor 2015 op het schema voor groot onderhoud. De aanleg van de fietspadenstructuur zal 
dan ook via een integraal proces kunnen plaatsvinden, waarbij naast onderhoud van de asfaltverharding van de 
Breukelerbrug tevens aandacht is voor groenvoorzieningen en (energiearme) openbare verlichting.  
 
Abri’s Brugoprit: 
In het Uitvoeringsplan Breukelen (Wijkgericht Werken) is de wens opgenomen om bij de bushaven langs de 
Brugoprit abri’s te plaatsen. In het kader van dit project zal aan deze wens invulling worden gegeven. 
 
Geluid: 
De Brugoprit voldoet qua geluid niet aan de ambitie als benoemd in het GVVP Stichtse Vecht. Een verbetering 
hierin is dan ook opgenomen in het actieplan geluid 2014. Doelstelling is om binnen het project “verbetering 
langzaam verkeersroute Breukelerbrug” het ambitieniveau te bereiken. 
 
2.2 Doelstelling van het project 
De primaire doelstelling van het project is de verbetering van de langzaam verkeersroute over de Breukelerbrug. 
Meer specifiek luidt de doelstelling: Het verhogen van het comfort en het verkeersveiligheid voor zowel 
voetgangers en fietsers op de route over de Breukelerbrug.  
Secundaire doelstellingen zijn het op orde brengen van het onderhoudsniveau van de wegen, 
groenvoorzieningen en (duurzame) openbare verlichting, het behalen van de geluidsambitie als benoemd in het 
GVVP voor de Brugoprit en het zorgen voor een comfortabele wachtplaats voor de busreizigers. 
 
2.3 Resultaat en kwaliteitseisen 
De doelstelling(en) wordt behaald door: 

• De aanleg van een 3,00 meter breed tweezijdig te berijden fietspad aan de noordzijde van de 
Breukelerbrug en in het verlengde daarvan langs de noordzijde van de Brugoprit tot aan de rotonde 
Straatweg; 

• Het verwijderen van de westelijk van de Breukelerbrug gelegen fietsoversteek; 
• Het maken van een logische aansluiting van het tweezijdige fietspad over de Breukelerbrug op het 

fietsnetwerk ten oosten en westen van de brug; 
• Het weren van fietsverkeer over het zuidelijke fiets/ voetpad ten gunste van de voetgangers; 
• Het aanleggen van de voetgangerstrap ter hoogte van het tunneltje in Broeckland; 
• Het uitvoeren van groot onderhoud van de Brugoprit en naastliggende groenvoorzieningen; 
• Het aanbrengen van energiearme (Led) verlichting; 
• Het uitvoeren van geluidsreducerende maatregelen;   
• Het plaatsen van een abri bij beide bushaltes langs de Brugoprit. 

 
2.4 Breder kader of programma, relatie met andere processen/projecten en plangrenzen 
Het project verbetering langzaam verkeersroute Breukelerbrug staat in direct verband met de nieuwbouw van de 
Breukelerbrug door RWS in het kader van het project KARGO.  
Voorts ligt er een nauwe relatie met het programma beheer openbare ruimte en het actieplan geluid. 
De plangrenzen omvatten de Breukelerbrug en Brugoprit incl. de daarbij behorende taluds tot aan de rotondes 
Brugoprit –Straatweg en Brugoprit Stationsweg. 
De planning van RWS voor de nieuwbouw van de Breukelerbrug is leidend.   
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2.5 Randvoorwaarden 
Tijd: 
De nieuwbouw van de Breukelerbrug vindt plaats in juli of augustus 2015. Dit impliceert dat ook de aansluitende 
fietspaden dan gereed dienen te zijn. Deze randvoorwaarde vereist een strakke een planning en aansturing. 
 
Draagvlak: 
Het gehele project (vernieuwen brug, verbetering fiets- en voetgangersroutes, behalen geluidsambitie) is voor de 
gehele gemeente van eminent belang. Behalve de verbetering zorgt e.e.a. ook voor de nodige overlast 
(stremming verkeer, omleidingsroutes, geluidsoverlast tijdens de bouw). Om het noordelijk fietspad te kunnen 
aanleggen zal het dwarsprofiel van de Brugoprit een belangrijke wijziging ondergaan, waar met name de 
bewoners van de Willink van Collenstraat niet om zullen staan te springen. Van groot belang is voor het project 
een bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te verkrijgen. Om aan deze randvoorwaarde invulling te geven 
zullen de omgeving en stakeholders via een klankbordgroep worden meegenomen in het proces. Voor het 
project zal voorts een uitgebreid communicatietraject worden ingezet. 
 
Financieel; 
Het project zal binnen de daarvoor vastgestelde financiële kaders dienen te worden uitgevoerd. Deze 
randvoorwaarde vereist een strakke budgetbewaking. 
 
 
3. De procesvoering 
 
3.1. Omgeving- en krachtenveldanalyse 
Beslissers: 
RWS, Provincie Utrecht (subsidie), Raad en College van B&W 
Communicatie en afstemming vindt plaats binnen projectteamverband en verder volgens de lijnorganisatie. 
De afstemming met de projectwethouder (in voorbereidingsfase portefeuillehouder verkeer) vindt plaats binnen 
het reguliere portefeuillehouderoverleg. De raad zal middels raadsinformatiebrieven geregeld over het proces, 
uitwerking en voortgang worden ingelicht.  
 
Experts/ beïnvloeders (meedenkers) 
Direct belanghebbend: 
Bewonerscomité Breukelen Midden, bewonerscomité Broeckland, bewoners Willink van Collenstraat, bewoners 
Daslook, bewoners Rode Dorp,  ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OSV), Fietsersbond afd. Stichtse 
Vecht, Gehandicapten Platform Stichtse Vecht, Universiteit Nyenrode en Bestuur Broecklandcollege/ Broklede. 
Communicatie en afstemming vindt plaats binnen een klankbordgroep, waarin alle bovengenoemde 
belanghebbenden met één afgevaardigde vertegenwoordigd zijn.  
 
Indirect belanghebbend: 
Ondernemers Keulsche Vaart, ondernemers Merwedeweg, ondernemers Breukelerwaard, ondernemers 
Poeldijk, winkeliersvereniging Breukelen. 
Communicatie en afstemming vindt plaats via de OSV, het algemene communicatietraject en indien noodzakelijk 
via aanvullende bilaterale gesprekken door projectleider en/of andere leden van het  projectteam. 
 
Politie, ambulancedienst, brandweer (VRU), openbaar vervoer (Connexxion), taxibedrijven. 
Communicatie en afstemming vindt plaats bilateraal overleg door projectleider en/of andere leden van het  
projectteam. 
 
Uitvoerders, leveranciers (meewerkers) 
RWS, Projectleden, Omgevingsdienst Utrecht, Movares (voorbereiding), KWS-Mercon (aannemer 
Breukelerbrug), aannemer(s) overige infrastructuur en openbare ruimte (nader te bepalen), Citytec (openbare 
verlichting).  
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Afnemers/gebruikers (meeweters) 
De Breukelerbrug vormt de toegangspoort van Breukelen vanaf de A2 en vanuit het westelijke weidegebied. In 
feite moeten alle inwoners en ondernemers van Breukelen en ook verder (Loenen aan de Vecht, Scheendijk, 
Tienhoven) als afnemers cq. gebruikers worden aangemerkt. Om deze doelgroep te bereiken is een uitgebreid 
communicatietraject vereist. 
 
 
3.2 Rolneming, partners en externe betrokkenen 
De rol van de gemeente is sturend, coördinerend en beslissend. Van de partners (leden klankbordgroep) wordt 
gevraagd een inhoudelijke bijdrage aan ontwerp, uitvoeringsmethodiek, omleidingen te verrichten en de 
afstemming en communicatie te verzorgen met hun achterban. Overige internen en externen zullen in het 
proces worden meegenomen via het projectteam of via een bilateraal overleg.  
 
 
3.3 Betrokkenheid van de burgers 
De burgers worden bij het project betrokken via de klankbordgroep, via een algemeen communicatietraject 
(media en website) en via één of meer samen met RWS te organiseren informatiebijeenkomsten. 
 
 
3.4 (Strategische) Communicatie 
De boodschap van de communicatie zou moeten zijn dat met de verbreding van de Breukelerbrug een zeer 
belangrijke verbetering optreedt voor fietsers en voetgangers in de traverse over het Amsterdam Rijnkanaal, 
maar dat de aanleg wel zal zorgen voor de nodige overlast. 
Het is gewenst/ noodzakelijk voor het gehele traject een afzonderlijk communicatieplan op te stellen. 
 
 
3.5. Projectorganisatie (voorbereidingsfase t/m definitief ontwerp) 
Rollen:  

- afdelingsproject 
- Opdrachtgever: Ambtelijk  : Dennis Boekhout 

Bestuurlijk  : Pieter de Groene  
- Gedelegeerd ambtelijk opdrachtnemer : Peter Koster 
- Ambtelijk opdrachtnemer: projectleider : Paul van de Bovenkamp 

 
Organisatie: 

- Projectgroep, samenstelling: Kerngroep: 
    : Paul van de Bovenkamp, afd. Ontwikkeling: projectleider 

: Kees-Jan Arens, afd. Ontwikkeling, verkeer 
: Adriaan Drenth, afd. Wijken en Kernen, plaatsvervangend projectleider 
: Herman Wiss, afd. Wijken en Kernen, beheer en onderhoud 
: Jorn Verwoerd, RWS, omgevingsmanager KARGO 
: Michel Willemsen, KWS-Mercon, ontwerp manager 
 

    Agendalid/ op uitnodiging  
: Simone Wierstra, afd. Wijken en Kernen, groenstructuur 
: Pieter Doesburg, afd. Interne Dienstverlening, communicatie 
: David Akerina, afd. Interne Dienstverlening, financieel adviseur 
: Bert Albus, afd. Juridische Zaken, juridisch adviseur 
: Wieke van Mourik, afd. Wijken en Kernen, gebiedsregisseur 
: Arco Meerkerk, KWS-Mercon 
 

- Stuurgroep: n.v.t. 
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- Klankbordgroep, samenstelling: 
: Pieter de Groene, portefeuillehouder verkeer, voorzitter 
: Paul van de Bovenkamp, projectleider, secretaris 
: Wieke van Mourik, gebiedsregisseur 
: Jorn Verwoerd, RWS 
: Michel Willemse, KWS-Mercon 
: vertegenwoordiger bewonerscomité Breukelen-Midden 
: vertegenwoordiger bewonerscomité Broeckland 
: vertegenwoordiger bewoners W. van Collenstraat; 
: vertegenwoordiger bewoners Daslook; 
: vertegenwoordiger bewoners Rode Dorp; 
: vertegenwoordiger Fietsersbond afd. Stichtse Vecht; 
: vertegenwoordiger Gehandicapten Platform Stichtse Vecht; 
: vertegenwoordiger Ondernemersvereniging Stichtse Vecht; 
: vertegenwoordiger bestuur Universiteit Nyenrode; 
: vertegenwoordiger bestuur Broecklandcollege/ Broklede 
 

- Inzet externe deskundigen: Wim Cats, Omgevingsdienst Utrecht 
Michiel Smits, Omgevingsdienst Utrecht  

- Overige betrokkenen:  indien van toepassing via projectleider 
- Hoe verhoudt het project zich t.o.v. de bestaande organisatie?: Het project valt binnen de normale 

(lijn)organisatie.  
 
Overlegstructuur: 

- Overlegstructuur: wie heeft overleg met wie en hoe vaak : nader te bepalen 
- Communicatie binnen het project: informatie en coördinatie : nader te bepalen 
- Voortgangsbewaking en rapportage: wie rapporteert, wanneer,  

waarover, aan wie, in welke vorm en met welk doel?   : nader te bepalen 
 
3.6. Projectorganisatie (uitvoeringsfase) 
Nader te bepalen 
 
4. Beheersaspecten 
 
4.1 Tijdsplanning mijlpalen  
Globale eerste planning. De belangrijkste mijlpalen zijn vetgedrukt. 
 
Voorbereidingsfase: 

- eind december 2014  : Definitief programma van eisen/ inrichting Breukelerbrug  
- 8 januari 2014   : vaststellen Plan van Aanpak door college 
- 3e en 4e week januari 2014 : inmeting Brugoprit/ situatietekening bestaande situatie 
- 2e week februari 2014  : 1e (informatieve) bijeenkomst klankbordgroep (KBG) 
- februari 2014   : uitwerken schetsontwerp varianten 
- 25 februari 2014  : Raad, beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 
- 2e week maart 2014:  : 2e vergadering KBG, bespreken schetsontwerpen 
- maart 2014   : aanpassen schetsontwerpen 
- 2e week april 2014:  : 3e vergadering KBG, bepalen voorkeursvariant 
- april 2014:   : uitwerken voorkeursvariant naar voorlopig ontwerp (VO) 
- 2e week mei 2014  : 4e vergadering KBG, vaststellen VO 
- mei 2014:   : omzetten VO naar definitief ontwerp DO 
- 1e week juni 2014  : 5e vergadering KBG, vaststellen DO 
- 1 juli 2014   : Raad, beschikbaar stellen uitvoeringskrediet 
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Uitvoeringsfase 
- sept – dec 2014:  : Besteksfase 
- jan 2015:   : Aanbesteding 
- april 2015   : Gunning 
- juli/ aug 2015   : Uitvoering  
- eind augustus 2015  : Oplevering 

 
4.2 Financiering 
Volgens een globale raming, met als referentiekader de renovatie van de Maarssensebrug, zijn in 2006 de totale 
kosten geraamd op € 1,5 milj. excl. BTW. De provincie heeft in het kader van de BDU regeling op 13 september 
2007, met als kenmerkt BR-0801, een bijdrage in het vooruitzicht gesteld van € 750.000,-- excl. BTW, zijnde 
50% van de geraamde kosten voor de verbering van de langzaam verkeersroute Breukelerbrug.. 
De raad heeft bij de jaarrekening 2010 van de voormalige gemeente Breukelen, middels een onttrekking uit de 
algemene reserve, het restant (€ 750.000,--) voor het project opzij gezet. In de begroting Stichtse Vecht 2014 is 
dit bedrag onder de naam “Verbrede Breukelerbrug” als bestemmingsreserve opgenomen. 
 
Voorwaarde van de Provincie was dat de eindafrekening van het project uiterlijk op 1 april 2009 zou moeten 
plaatsvinden. Dit is door uitstel van het project KARGO niet gelukt. Omdat e.e.a. buiten onze schuld plaatsvond 
heeft de provincie, na bestuurlijk overleg hierover, bepaald dat de jaarlijkse korting met 3,0 % voor ieder jaar dat 
een latere oplevering plaatsvindt (voorwaarde BDU-regeling) niet op 1 april 2009, maar op 1 januari 2012 ingaat. 
Bij een oplevering in 2015 resteert van de provinciale subsidie derhalve nog een bedrag van afgerond € 
684.500,-- excl. BTW.  
 
In het concept integrale beheerplan is voor 2015 voor de Brugoprit een bedrag van €171.500 excl. BTW  
opgenomen voor onderhoud aan het wegdek. Op basis van de nadere onderzoeken, metingen en boringen 
(deel uitmakend van het voorbereidingstraject) zal worden bepaald of dit budget voor het vereiste onderhoud 
toereikend is.  
 
Het totale budget bedraagt derhalve € 1.606.000,-- excl. BTW (€ 750.000 + € 684.500 + € 171.500). 
 
Met de verbreding van de Breukelerbrug (extra functionaliteit, te betalen aan RWS) is een bedrag gemoeid van 
€ 472.000,-- excl. BTW (intentieverklaring Stichtse Vecht d.d. 15 mei 2013 incl. extra kosten t.b.v. leuning). De 
BTW over dit bedrag is niet verhaalbaar, te rekenen derhalve op € 571.120,--, zijnde het een bedrag incl BTW. 
Voor de overige werkzaamheden resteert dus afgerond een bedrag van € 1.035.000,-- excl. BTW.  
 
Onder de overige werkzaamheden vallen alle te maken kosten: De feitelijke uitvoeringswerkzaamheden, 
voorbereiding, communicatie, bewegwijzering, openbare verlichting, in stand houden omleidingsroute en 
vervangend openbaar vervoer tijdens afsluiting wegen etc.  
Naar verwachting moet het resterende budget toereikend zijn. Een definitieve kostenraming kan in april 2014 
worden opgemaakt na uitwerking van de verschillende varianten. Deze kostenraming zal de basis gaan vormen 
voor het kredietvoorstel met betrekking tot de uitvoeringsfase (raad 1 juli 2014). 
 
4.3 Risicobeheersing 
Tijd: 
Het grootste risico is dat bestuurlijk en/of maatschappelijk in september 2014 nog geen overeenstemming is 
bereikt over het tracé en/of uitvoeringsmethodiek van het verbrede fietspad. Bij een later stadium komt de 
gelijktijdige uitvoering met het vernieuwen van de Breukelerbrug ernstig in gevaar.  
Om dit risico te beperken zullen de keyholders vanaf het begin bij het project worden betrokken en zal de raad 
middels raadsinformatiebrieven over de procesgang worden geïnformeerd. 
 
Medewerking aanwonenden: 
Voor het verbreden van fietspad langs de noordzijde van de Brugoprit zal de aanwezige haag verwijderd en 
verplaatst moeten worden en zal het talud aan die zijde verbreed moeten worden. Hoewel alles is gelegen op 
eigen grond van de gemeente, zullen de aanwonenden hier niet blij mee zijn. Dit kan leiden tot een flinke 
vertraging van het werk (zie verder risico tijd). 
Om dit risico te beperken zullen de omwonenden vanaf het begin bij het project worden betrokken. 
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Reconstructie in de zin van de wet geluidshinder: 
Bij een mogelijke variant zal de rijbaan in zuidelijke richting worden verlegd, om ruimte te bieden voor het 
fietspad langs de noordzijde. Indien dit voor de woningen langs Daslook tot een verhoging van de 
geluidsbelasting van meer dan 2 dB leidt, is sprake van een reconstructie in de zin van de wet geluidshinder. Dit 
kan leiden tot aanvullende geluidswerende voorzieningen aan de zuidzijde en daarmee tot een flinke 
kostenverhoging. 
Volgens een door de Omgevingsdienst Utrecht uitgevoerde quick scan is dit risico echter beperkt, vooropgesteld 
dat er wel geluidsreducerende maatregelen worden getroffen, bijv. in de vorm van geluidsreducerend asfalt. 
 
Uitbreiding past niet binnen het bestemmingsplan: 
In het bestemmingsplan kent de huidige weg incl. fiets- en voetpaden de bestemming wegen. De daarnaast 
gelegen gronden kennen de bestemming “Groen”. Deze grond is conform artikel 11.1 lid o , is ook bestemd voor 
voet- en fietspaden. Binnen de regels van het bestemmingsplan zijn dan ook geen problemen te verwachten en 
kan dit risico worden uitgesloten. 
 
De provincie trekt haar bijdrage voor het project in: 
Onduidelijk was of de provincie Utrecht nog steeds de bijdrage zou leveren of dat deze gelden BRU hiervoor nu 
de subsidiegevende partij zou zijn. In het BDU-bestedingsplan van het BRU komt de beschikking echter niet 
voor. 
Op 18 juli 2013 heeft de provincie in een email alle onzekerheid hierover weggenomen en bericht dat de 
subsidie onder nummer BR-0801 nog steeds staat, weliswaar met een jaarlijkse korting van 3% vanaf 1 januari 
2012. Het risico dat de provincie haar bijdrage intrekt is derhalve zeer klein. 
 
5. Gevraagde beslissing 
 
In te stemmen met de inhoudelijke en procesmatige kaders zoals opgenomen in dit Plan van Aanpak en de 
afdeling Ontwikkeling opdracht te geven de uitvoering van het project ‘verbetering langzaam verkeersroute 
Breukelerbrug’ te vervolgen. 
 
 
Voor akkoord, 8 januari 2014 
 
Bestuurlijke opdrachtgever:   gedelegeerd Ambtelijke opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtnemer (projectleider): 
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