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Gestart werd met een tweetal insprekers die de onwenselijkheid van het (op dit moment al) kiezen 
voor opheffen van de halte Merwestein inbrachten. 
 
Ook in de vragen vanuit de commissie was het al dan niet handhaven van de halte Merwestein een 
belangrijk punt. Een aantal fracties voelt voor het heroverwegen c.q. uitstellen van dit besluit en wilde 
in ieder geval meer weten over de onderbouwing. De gedeputeerde betoogde dat er weinig in-
/uitstappers op deze halte zijn en dat sluiting van de halte een besparing van € 1 miljoen oplevert. 
Gezien de komende aanbesteding van het gehele werk moet voordien een keus worden gemaakt. GS 
houden vast aan het voorstel zoals het nu is; dus het laten vervallen van de halte Merwestein. 
Het is de commissie onduidelijk hoe de gemeente, andere belanghebbende partijen en omwonenden 
betrokken zijn geweest bij de keus tot het opheffen van de halte Merwestein. Hierover geeft de 
gedeputeerde aan dat het overleg met dit soort partijen beter had gekund. Met de gemeente zal 
worden besproken of het nodig is om met een aantal betrokken partijen alsnog te overleggen. 
 
Een ander punt was de vraag waarom er geen reële risicoschatting te maken is, waarom een budget 
“onvoorzien” niet voldoende is en er daarnaast gewerkt moet worden met een budget “onvoorzien 
onvoorzien”. Hierop gaf de gedeputeerde aan dat hij schriftelijk nog een nadere uitleg over de post 
“onvoorzien onvoorzien” zal geven. Voorts loopt er momenteel een audit op het project en het is 
mogelijk dat er nog meer onvoorziene kosten blijken te zijn. De gedeputeerde zal nagaan op welke 
wijze hij periodiek kort de stand van zaken rond dit project met de commissie kan delen.  
 
Meer in zijn algemeenheid ontstaat het beeld dat er op veel projecten overschrijdingen van budgetten 
plaats vinden. Volgens de gedeputeerde is een belangrijke reden de gestegen markttarieven die bij 
aanbestedingen in rekening worden gebracht. Dit effect werkt door in veel projecten. Ook waren er in 
dit specifieke geval aanvullende eisen van het waterschap, wat tot hogere kosten leidt. 
 
De commissie stelt voor dit in PS van 24 september 2018 als klein debat te behandelen. 
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