
                
 
 
Inspraakreactie voor raadscommissie 10 juni 2020 collegebrief Praten als Brugman 
 
Geachte raadsleden, 
 
Wij, 11 samenwerkende bewonersorganisaties die ruim 45.000 inwoners van Groningen 
vertegenwoordigen, samen met de Fietsersbond en bedrijvenvereniging VBNO, zijn blij met uw 
steun voor onze Bewonersvariant, voor een veilige en comfortabele Gerrit Krolbrug. Volgens de 
brief van het college loopt uw motie vooruit op inspraak, maar uw motie maakt het juist 
mogelijk dat de Bewonersvariant wordt betrokken bij inspraak. Daarzonder zou de keuze 
beperkt zijn tot een hoge en een nog hogere variant.  
 
Volgens de brief wordt de Bewonersvariant onderzocht op de technische en financiële 
haalbaarheid en nautische inpasbaarheid, belangen die Rijkswaterstaat behartigt. We missen de 
belangen van de gebruikers en omwonenden bij een veilige en comfortabele brug. Voor 
inwoners en vele andere gebruikers van de Gerrit Krolbrug zijn zij essentieel. Wilt u hiervoor 
opkomen, zodat dat ook veiligheid en gebruikscomfort centraal komen te staan in de 
besluitvorming?  
 
In de brief wordt terecht gewezen op de samenhang met andere projecten. Wij vinden het 
moeilijk te begrijpen dat de besluitvorming over de majeure verkeersprojecten (de fietsstraat 
Korreweg die aansluit op de Gerrit Krolbrug, de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de 
besluitvorming over de Oosterhamrikzone) plaatsvindt zonder inbedding in de Mobiliteitsvisie. 
Ook missen wij de ruimtelijke inpassing, en de relatie met de Hunzevisie. Op die manier kan geen 
integrale besluitvorming plaatsvinden. Het zou beter zijn de besluitvorming uit te stellen totdat 
die inbedding er wel is. Bent u het met ons eens? 
 
In de beschrijving van de verdere procedure mist inspraak, door inschakeling van de ingestelde 
Participatiegroep. De betrokkenheid van de Participatiegroep is echter keer op keer bevestigd. 
Ondanks beperkingen door de coronasituatie is de Participatiegroep inpasbaar bij elke stap in 
het proces. De besluitvorming in juli, door het Bestuurlijk Overleg, dient met voorafgaande 
betrokkenheid van de Participatiegroep plaats te vinden. Wilt u daarvoor aandacht vragen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh,  
Bewoners Organisatie Beijum, 
Wijkoverlegorgaan Korrewegwijk, 
Bewonersorganisatie Professorenbuurt Oost met inachtneming van hun eigen inspraak,  
Bewonersorganisatie Oosterparkwijk met inachtneming van hun eigen inspraak,  
Bewonersorganisatie Woonschepen Oosterhamrikkanaal met inachtneming van hun eigen inspraak, 
Bewonersorganisatie Noorderhoogebrug,  
Bewonersorganisatie Scheepsraad Lewenborg,  
Bewonersorganisatie Drielanden, 
Wijkoverleg Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, 
Plaatselijk belang Zuidwolde, 
Plaatselijk belang Noordwolde  



                
 
 
Fietsersbond afdeling Groningen 
Vereniging Bedrijven Noord-Oost 


