
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 7 oktober 2020

Betreft 
O Aanspraak raadscommissie 

Onderwerp 
Gesprek met Rijkswaterstaat over hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Jeroen Engels (projectleider), jeroen.engels@groningen.nl , 050 367 8331

Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
In de brief van het college naar aanleiding van de motie Praten als Brugman, 27 mei jl., doet college 

de suggestie “om een digitaal ‘werkbezoek’ met Rijkswaterstaat te organiseren, waarbij u nader 

geïnformeerd kan worden over de achtergronden van het project en de voortgang van de 

variantenstudie.” De raadscommissie van 10 juni jl heeft deze suggestie overgenomen, op 

voorwaarde dat de sessie openbaar te volgen zou zijn. Toen de coronamaatregelen versoepelden is 

gekeken of de sessie ook fysiek zou kunnen plaatsvinden. Nu de teugels weer aangehaald zijn, moet 

nog bekeken worden of de sessie fysiek of digitaal zal plaatsvinden. Uiteraard wordt u hier tijdig over 

geïnformeerd. Er is veel onduidelijkheid én onenigheid m.b.t. de bruggen over de vaarweg Lemmer – 

Delfzijl (Paddepoelsterbrug, Gerrit Krolbrug en busbaanbrug), de lijn die RWS kiest en de wensen 

vanuit de gemeenteraad. Zowel RWS als gemeente zullen een presentatie geven, er zal ingegaan 

worden op de stand van zaken per brug, en er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vanwege het feit dat het bestuurlijk overleg Groninger Bruggen is uitgesteld, krijgt de sessie een 

ander karakter, en zal alleen van de kant van de gemeente Groningen informatie worden verschaft 

over de stand van zaken.

Vermeld op LTA?
O nee

mailto:jeroen.engels@groningen.nl
mailto:sanne.ros@groningen.nl


Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Voorgeschiedenis
Collegebrief 27 mei 2020 Motie-praten-als-brugman 

Zie verder dossier Aanpak-Oosterhamrikzone 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Zie verder bijgevoegd programma

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Aanpak-Oosterhamrikzone-zie-ook-aanpakoosterhamrikzone-nl-bibliotheek
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Motie-praten-als-brugman
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