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Zorgen om consequenties intrekking aanbesteding Haagweg/Hoornbrug 
 
In een brief van 23 mei 2014 heeft het college de raad geïnformeerd over het vonnis van de 
rechtbank in kort geding over de Europese aanbesteding Hoornbrug, Haagweg en Tram 15. De 
rechter heeft geoordeeld dat de door de gemeente geselecteerde partij ongeldig heeft 
ingeschreven. Op 20 juni is de raad geïnformeerd over de consequenties en de vervolgprocedure. 
Het college heeft besloten de lopende aanbestedingsprocedure stop te zetten.  
 
De ontstane situatie baart de fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid zorgen. Daarom heeft 
Jos Bolte in de raadsvergadering van 24 juni 2014 de onderstaande mondelinge vragen aan het 
college gesteld. Uit de beantwoording van het college is gebleken, dat de aanbestedingsprocedure 
nu in stukken wordt geknipt. Dat levert extra risico’s op, terwijl door de ontstane situatie de kosten 
van het project fors kunnen toenemen. Aangezien het college nog onvoldoende duidelijkheid kon 
geven heeft Jos Bolte gevraagd om zo spoedig mogelijk over de situatie overleg te voeren tussen 
college en raad. Dat is toegezegd.  
 
De vragen luidden als volgt: 
 
1) Er heeft overleg plaatsgevonden tussen gemeente, provincie en Stadsgewest over de 
Hoornbrug. Mogelijk komen er tijdelijke maatregelen om de brug te verzwaren, er komen 
onderzoeken in relatie tot de realisering van de Rotterdamsebaan en er wordt een extra externe 
projectadviseur aangetrokken. Gezien de verschuiving in tijd en extra investeringen zullen de 
kosten en risico’s van het project fors toenemen. Kan het college aangeven in welke orde van 
grootte deze extra kosten worden ingeschat? Passen de extra kosten binnen het door de raad 
beschikbaar gestelde budget? Zo neen, wil het college dan op de kortst mogelijke termijn met een 
raadsvoorstel komen teneinde de raad te laten besluiten tot het al dan niet beschikbaar stellen van 
de daartoe benodigde gelden vóórdat u onomkeerbare vervolgstappen zet?  
 
2) Uw inzet is om de Haagweg zo snel mogelijk opnieuw aan te besteden, waarbij "aandacht wordt 
besteed aan de samenhang met de verbreding van tramlijn 15 en de Hoornbrug". Betekent dit dat 
u de aanbesteding in verschillende onderdelen opknipt? Zo ja, nemen dan Stadsgewest en 
provincie zelf de verantwoordelijkheid voor aanbesteding en realisering van de onder hun 
bevoegdheid vallende werken, of blijft de gemeente die verantwoordelijkheid met alle 
bijbehorende (gebleken) risico’s nemen? Indien dat laatste het geval is, wat zijn daarvan voor het 
college de doorslaggevende argumenten? 
 
3) Zijn er op basis van de bewonersbrieven bij uw college al reacties binnen gekomen en zo ja, wat 
is daarvan de strekking? 
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