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1. op basis van het bijgevoegde advies van het Project Management Bureau Wibautgroep van de gemeente 
Amsterdam de gemeenteraad voor te stellen de ontwerp-overeenkomst “Vaart in de Zaan” Zaanbrug  gedateerd 14 
oktober 2009 goed te keuren; 
2. de in het advies genoemde ambtelijk geaccordeerde interpretatie van de overeenkomst vast te leggen in een brief 
aan de partners en 
3. na goedkeuring door de raad en ondertekenen van de overeenkomst met de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Zaanstad voortvarend te werken aan een voorstel voor een locatiekeuze plus ontwerpeisen en deze zo 
mogelijk nog in de huidige zittingsperiode aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. 
 
 

 

Paraaf:      Het college heeft besloten 
Akkoord Bespreken   
 
________ ________ burgemeester � conform advies 
 
________ ________ 1e wethouder � conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder 
 
________ ________ 2e wethouder � met wijzigingen 
 
________ ________ 3e wethouder � het advies aan te houden 
 
________ ________ secretaris  

  
Bevoegdheid: 
� Gemeenteraad (voorblad griffie vereist) 
� College van Burgemeester en Wethouders  
� Burgemeester      
� Delegatie/mandaat     
 
Voorhangprocedure: 
� Ja (voorblad griffie vereist) 
� Nee 
 
 
� Naar de raad (voorblad griffie vereist) 

 





Aanleiding en probleemstelling (Analyse) 
In de voorrondes van de raad van 15 september en 6 oktober 2009  is uitgebreid gesproken over de 
concept bestuursovereenkomst project Vaart in de Zaan. 
De raad heeft op 6 oktober jl. beraadslaagd maar niet met het voorstel ingestemd. Reden hiervan was 
dat (samengevat) er nog geen duidelijkheid was over de plaats van de nieuwe brug, getwijfeld werd 
aan het belang van een nieuwe brug voor Wormerland, het financiële risico onvoldoende was 
afgedekt en een dekkingsvoorstel ontbrak. 
Door de opstelling van de raad dreigt een impasse omdat uw college zich gebonden acht aan het 
principe akkoord over de financiering dat met de deelnemende partijen was bereikt  
De besluitvorming is extra onder druk komen te staan door de voorwaarde die het Rijk heeft gesteld 
aan de extra financiële rijksbijdrage van € 5 miljoen in de kosten voor vernieuwing van de 
Wilhelminasluis te Zaandam. Deze voorwaarde luidt dat ook de Zaanbrug wordt vernieuwd. 
Om de impasse te doorbreken is het Project Management Bureau (verder te noemen PMB) van de 
gemeente Amsterdam ingeschakeld. PMB is gevraagd een voorstel te doen dat kan rekenen op 
instemming van de raad en voldoende recht doet aan de belangen en opvattingen van de provincie 
Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. 
  
 
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat 
Bijgevoegd treft u het advies aan van PMB. Het eindadvies  luidt dat de raad kan worden voorgesteld 
conform het daarin onder artikel 11.1 gestelde de hem eerder aangeboden ontwerp-overeenkomst 
“Vaart in de Zaan”Zaanbrug  d.d. 14 oktober 2009 goed te keuren. Voor de daaronder liggende 
argumentatie kan worden verwezen naar genoemd advies. 
 
PMB adviseert voorts na instemming van de raad en ondertekening van de overeenkomst om met de 
provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad voortvarend te werken aan een voorstel voor een 
locatiekeuze plus ontwerpeisen en deze zo mogelijk nog in de huidige zittingsperiode van de raad ter 
besluitvorming voor te leggen. De inschatting van PMB is dat dit haalbaar moet zijn. 
 
Verder geeft PMB uw college het advies om zich te verzekeren van een sterke vertegenwoordiging in 
het overleg met de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland.    
 
 
Conceptbesluit 
1. de gemeenteraad op basis van het bijgevoegde advies van het Project Management Bureau 
Wibautgroep van de gemeente Amsterdam voor te stellen de ontwerp-overeenkomst “Vaart in de 
Zaan”Zaanbrug, gedateerd 14 oktober 2009, goed te keuren; 
2. de in het advies genoemde ambtelijk geaccordeerde interpretatie van de overeenkomst vast te 
leggen in een brief aan de partners en 
3. na goedkeuring door de raad en ondertekening van de overeenkomst met de provincie Noord-
Holland en de gemeente Zaanstad voortvarend te werken aan een voorstel voor een locatiekeuze plus 
ontwerpeisen en deze zo mogelijk  nog in de huidige zittingsperiode aan de raad ter besluitvorming 
voor te leggen. 
 

 

Bevoegdheid 
Het aangaan van een bestuursovereenkomst is in algemene zin een bevoegdheid van uw college. 
Artikel 11,1 van de hier aan de orde zijnde overeenkomst bevat echter de bepaling dat uw college 
deze overeenkomst voor 1 december 2009 (deze termijn is verlengd tot 1 januari 2010) ter 
goedkeuring voor zal leggen aan de gemeenteraad . 
Het toezeggen en daadwerkelijk beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor de nieuwbouw 
van de Zaanbrug is zonder meer een bevoegdheid van de raad. 
 
 
Communicatie 
De besluitvorming in de raad zal gecommuniceerd worden met belanghebbende partijen 
 
 
Beslag op middelen 
Wormerland heeft een bijdrage toegezegd van € 5.250.000 exclusief BTW prijspeil 2009. 



Een voorstel over een adequate dekking volgt bij het raadsvoorstel  voor de locatiekeuze en 
ontwerpeisen dat naar verwachting op 2 maart 2010 aan de orde komt. 
 
 
Tijdpad/procedure 
Besluitvorming in de raad van 15 december 2009 over de bijgevoegde bestuursovereenkomst 
In de periode december 2009/januari/1

e
 week februari 2010 voorstel voor een locatiekeuze plus 

ontwerpeisen  
Raad van 2 maart 2010 definitieve besluitvorming nieuwe Zaanbrug  
 
 
 
 


