Voorbereidingsmemo
beeldvormend / meningsvormend / conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 31 maart 2021

Betreft
O

Agendaverzoek
O
Raad
O
College

Onderwerp:
Groningse bruggen over Van Starkenborghkanaal, specifiek voorkeursvariant Gerrit Krolbrug

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marcel Meijer (projectmanager), marcel.meijer@groningen.nl , 06 2120 9554
Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
Al geruime tijd probeert de raad met Rijkswaterstaat in gesprek te komen over de bruggen over het
Van Starkenborgh kanaal, mede vanwege verschil van opvatting over varianten. Op 21 oktober 2020
was er al een technische vragensessie voor de raad over de Groningse bruggen over het Van
Starkenborghkanaal, waarbij aanvankelijk RWS (ook) aanwezig zou zijn. RWS zegde dat toen op het
laatste moment af. Tijdens deze sessie heeft de raad verzocht om alsnog een beeldvormende sessie
te beleggen waar ook Rijkswaterstaat bij aanwezig is. Daarnaast heeft de Tweede Kamer in december
een motie aangenomen over de twee Groningse bruggen en wachten we op dit moment op de
reactie van de minister en de wijze waarop zij om zal gaan met de motie. Dit heeft consequenties
voor het vervolgtraject .

Vermeld op LTA?
O

nee

Deadline?
O

nee

Doel van de activiteit
o

Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O

n.v.t

Voorgeschiedenis
Zie 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.
Presentatie door Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen met daarin een toelichting op
aanleiding, nut en noodzaak van de opwaardering van de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl en een
toelichting over de stand van zaken per brug. In het bijzonder aandacht voor de voorkeursvariant
voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. Vragen door de raad. Exacte programma zie aparte bijlage.

Nadere informatie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Nr-12-Mededeling-Groningse-Bruggen-wethouderBroeksma.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Nr-07-Mededeling-wethouder-Broeksma-motiesTK-18-12-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/03-02-2021-verslag-Politiek-vragenuur-15-30-uur1.pdf (p. 10-12, vragen hr. Koks)

