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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 19 MEI 2021 18.30 UUR - TOPWEER 

Voorzitter: H. Sietsma (GroenLinks) 
Namens de raad: T. van Zoelen (PvdD), W. Koks SP), A. Huizenga (Stadspartij), I. Jacobs 
(VVD), T. Rustebiel (D66), S. Bosch (St&St), B. Leemhuis (GroenLinks), T. Moorlag 
(ChristenUnie), R. van Niejenhuis (PvdA), T. Haaima (PVV). 
Namens het college van B&W: Ph. Broeksma (wethouder), 
Namens Rijkswaterstaat: J. de Ruig, J. Smeenge 
Ambtelijke ondersteuning: M. Meijer. 
Namens de griffie: P. Kommerij. 

Extra beeldvormende sessie Gerrit Krolbrug (Korrewegbrug)  
 

00:16:25 

Voorzitter: Goedenavond, welkom bij deze beeldvormende sessie over het ongelukkige 

ongeluk, wat zich onlangs voordeed bij de Gerrit Krolbrug. Een drietal fracties hebben daar 

vragen over ingezonden en deze hangen ook aan het raadsinformatiesysteem. Ik wil u 

voorstellen dat u deze niet gaat voorlezen. Dat zou zonde van de tijd zijn. Een aantal 

ambtenaren hebben de beantwoording van die vragen voorbereid. Dan is er altijd nog 

gelegenheid om daar aanvullende vragen over te stellen. Heeft er desondanks een fractie 

behoefte om inleidende woorden te spreken bij die vragen? Meneer Koks. 

00:17:10 

De heer Koks: Voorzitter, ik was niet van plan het hele verhaal voor te lezen, want dan zijn 

we inderdaad een tijd onderweg, maar ik kan me voorstellen dat mensen die thuis zitten te 

kijken en die vragen mogelijkerwijs niet hebben dat het daar wat onduidelijk voor wordt, 

wat heeft die Koks nu gevraagd? 

00:17:27 

Voorzitter: Ja, daar hebt u natuurlijk helemaal gelijk in, maar als ik dat heel kort mag 

samenvatten gaan de vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe moet het nu verder 

en hoe kunnen we voor bijzondere groepen toch de overgang over het Van Starkenborgh 

garanderen en u in het bijzonder hebt nog vragen gesteld over de toekomstige 

voorzieningen van de brug. Mag ik dat zo samenvatten en kunnen we even het woord aan 

de wethouder geven om in het kort de inleiding te verzorgen? Dank u wel. Wethouder. 

00:18:00 
De heer Broeksma: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ook dank aan de commissieleden dat we op 

relatief korte termijn bij elkaar kunnen zitten om te spreken over het ongeluk of de 

aangevaren Gerrit Krolbrug van afgelopen weekend. Het is misschien een goed idee om 

straks ook naar de presentatie te kijken, die is voorbereid, waar veel vragen 'spelenderwijs' 

beantwoord zullen worden over wat er precies gebeurd is en wat moet er in de acute 

situatie gebeuren om de negatieve effecten van het verdwijnen van die Gerrit Krolbrug – 

hoewel de loopbruggen er dan nog wel zijn – hoe gaan we daar mee om en hoe gaat 

Rijkswaterstaat daarmee om. Tegelijkertijd kijken we ook nog even naar de discussie die we 

voeren om de Gerrit Krolbrug te vervangen. Dat is, toeval of niet, een discussie die op dit 

moment plaatsvindt en waar we later dit jaar ook met de gemeenteraad een discussie over 

willen voeren. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar en ook daar zullen we nog een paar woorden 
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aan wijden in de presentatie. Met uw welnemen, Voorzitter, stel ik voor dat de ambtenarij 

en Rijkswaterstaat de gelegenheid krijgen om een presentatie te geven, waarin veel vragen 

beantwoord zullen worden. Niet allemaal, maar die kunnen dan nog separaat aan de orde 

gesteld worden. 

00:19:18 
Voorzitter: Ja, dat lijkt me prima. De hoofdingenieur Noord-Nederland, Joost de Ruig is ook 

digitaal aangesloten, dus die zal straks denk ik ook nog spreken. Wie kan ik het woord geven 

voor het verzorgen van de beantwoording van wat vragen? De heer Smeenge of de heer 

Meijer, zie ik hier in mijn schermpje. 

00:19:40 
De heer Meijer: Meijer, eerst maar even. 

00:19:41 
Voorzitter: De heer Meijer, gaat uw gang. 

00:19:45 

De heer Meijer: Dank u wel, Voorzitter. Ondertussen zal ik even de presentatie openen en 

even een controlevraag: is dit zichtbaar voor iedereen? 

00:19:54 

Voorzitter: Dat is zichtbaar. 

00:19:57 
De heer Meijer: Heel goed. We hebben even een coproductie samen met de collega's van 

Rijkswaterstaat. Ik zal eventjes eerst wat vertellen over wat zich de afgelopen dagen heeft 

afgespeeld. Veel daarvan heeft ook al in de pers gestaan, maar toch even een 

totaaloverzicht. Collega Tjacco Smeenge zal dan ook nog eventjes wat toelichten over wat er 

in het vervolg nog staat te gebeuren. Daarnaast wil wethouder Broeksma nog even de relatie 

met de studie naar de vervanging van de brug, die al loopt, opnieuw leggen. De foto's komen 

ondertussen ook langs van het ongeval en wat het afgelopen weekend plaatsvond. Het 

boosdoenende schip 'Bodensee' wat de aanvaring veroorzaakte. Wat is er gebeurd? 

Afgelopen vrijdagnacht, dus eigenlijk zaterdagochtend heel erg vroeg, net na middernacht, 

vond de aanvaring plaats. Het schip voer tegen de gesloten brug aan en het brugdek werd 

eigenlijk van het landhoofd geschoven. De foto's lieten het net zien. Velen van u zullen het 

ook in levende lijve gezien hebben. Het resultaat was dat zowel de vaarweg als het 

wegverkeer volledig gestremd waren. Ten tijde van het ongeval was er één scooterrijder op 

het brugdek die lichtgewond raakte. Daar is ook contact mee geweest. We weten dat er ook 

nog een jonge vrouw op dat moment liep op de loopbruggen. Daar hebben we nog geen 

contact mee kunnen krijgen, maar dat gaat alsnog plaatsvinden. Verder geen ernstig 

gewonden, gelukkig. Het brugdek zelf voor het rijdende verkeer, dat is wat beschadigd is, 

maar de fiets/ loopbruggen werden op dat moment niet geraakt. Alles was wel afgesloten. 

Zoals dat ook in de praktijk gaat, gelijk kwam het crisisteam ook op gang. Die 

zaterdagochtend direct waren er zowel vanuit de gemeente als van Rijkswaterstaat de 

mensen gelijk ter plekke. Zowel bestuurlijk, als ook de mensen van het crisisteam en de 

vragen die er nu natuurlijk nog steeds leven of bij iedereen hebben geleefd die waren ook 

daar aan de orde. Met name ook de vraag naar hoe heeft het nu kunnen gebeuren en wat 

was de toedracht. Dat is echt een vraag voor de politie, voor de landelijke eenheid van 
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politie, en daar ligt die dan dus ook om dat verder te onderzoeken. In de dagen daarna, 

eigenlijk al op zaterdagmiddag begon dat, was iedereen gelijk drukdoende om ook ervoor te 

zorgen dat er zo snel mogelijk ook weer doorgang kon plaatsvinden, zowel voor de 

scheepvaart, als voor het wegverkeer. Daar was eigenlijk alle inspanning op gericht. Het 

onderzoek naar of het ook weer hersteld kan worden, moet vanaf nu gaan plaatsvinden. 

Zaterdagavond zijn de kranen opgesteld. Zondagochtend zijn die gelijk gestart met het 

proberen uit te hijsen van de brug. Dat zat eigenlijk veel vaster dan in eerste instantie werd 

gedacht, dus daarom heeft het tot en met maandag geduurd, omdat te verwijderen of aan 

de kant te leggen, met als resultaat dat in ieder geval vanaf maandagavond de vaarweg en 

de fiets/loopbruggen ook weer beschikbaar zijn. De schade aan het brughoofd is behoorlijk 

groot, maar ook aan de brug zelf, die 'verholen' was op dat moment ook, terwijl die daar nog 

lag. We zien dat de gevolgen natuurlijk echt heel groot zijn. De belangrijke fietsroute, de 

15.000 fietsers die er dagelijks langs gaan en de voetgangers. Er zijn natuurlijk ook nog 3.500 

auto's die er nu helemaal niet meer langs kunnen. De snelle verbinding is nu eerst even weg. 

Gelukkig kunnen de fietsers en de voetgangers wel weer gebruik maken van de loopbruggen 

en dat kan ook veilig. Dat is natuurlijk niet optimaal, want dat gaat via de trappen en met 

name voor de mensen die slecht ter been zijn, maar ook met kinderwagens of bakfietsen is 

dat een heel moeilijke zaak vandaag en de komende dagen. Voor autoverkeer is het 

natuurlijk ook een hindernis. Daar zijn omleidingsroutes voor ingesteld. De praktische 

maatregelen die in ieder geval direct genomen zijn, is dat de locatie ook al is afgezet met 

betonblokken, zodat mensen niet per ongeluk het water in fietsen of rijden. De 

omleidingsroutes zijn ook al uitgezet voor het autoverkeer. Zij gaan via de Oostersluis of via 

de Noordzeebrug. Ook voor de scheepvaart zijn er maatregelen genomen om duidelijk te 

maken dat er echt iets aan de hand is en is de bebording ook aangepast. Het is natuurlijk ook 

interessant om te zien wat het effect hiervan is. Samen met Groningen Bereikbaar houden 

we dat goed in de gaten, dus dat gaat over wijziging van verkeersstromen en wat betekent 

dat voor de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Het instrumentarium is daar al voor 

beschikbaar en dat gaan we goed volgen. Direct vanaf het moment dat het gebeurde is er 

ook een communicatie op gang gekomen en nauwe samenwerking tussen gemeente en 

Rijkswaterstaat. Na vanavond of morgen, nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden, zullen we 

ook de omliggende bewonersorganisaties nog nader informeren over de stand van zaken. De 

laatste foto's van de werkzaamheden en het beeld van de maandagavond, waar de brug 

weer opzij is gelegd en het scheepvaartverkeer weer door kan. Even kijken, tot zover. Mag ik 

Tjacco vragen om nog eventjes toe te lichten, waar we dan nu staan en hoe dat de komende 

tijd er nog uitziet? 

00:27:20 
Voorzitter: De heer Smeenge, gaat uw gang. 

00:27:25 
De heer Smeenge: Ja, Voorzitter. Ik wil graag een stukje toelichting geven. We hebben de 

hele bergingsoperatie nu achter de rug. Ja, nu is het zaak om te kijken ... de brug ligt nu op 

de plek waar die normaal in geopende toestand ligt. Ja, in die positie gaan we beoordelen. 

Met een aantal experts van Rijkswaterstaat gaan we de brug inspecteren en dan gaan we 

kijken of dit nog te herstellen is. Dat neemt een bepaalde periode in beslag. Ik denk dat we 

daar binnen twee weken duidelijkheid over kunnen geven. Echter, het gaat niet alleen om 
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het brugdek. De landhoofden, de draaipuntzijde en ook de oplegzijde zijn zwaar beschadigd, 

dus we zullen het geheel moeten inventariseren wat er aan de hand is en is het haalbaar om 

deze brug weer functioneel te maken? Dat is de grote hamvraag en daar gaan we ons de 

komende veertien dagen heel druk mee maken om daar een gedegen advies over neer te 

leggen. 

00:28:38 
De heer Meijer: Oké, tot zover, denk ik eventjes. Voor vervolgvragen is zometeen ook nog 

ruimte voor. Dan gaan we nog even naar de relatie met de studie naar de nieuwe Gerrit 

Krolbrug en daar wilde ik wethouder Broeksma nog even voor vragen om dat toe te lichten. 

00:29:02 
Voorzitter: Wethouder. 

00:29:03 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. Ja, we zijn natuurlijk aan een studie bezig om te 

kijken hoe de Gerrit Krolbrug vervangen kan worden en hoe een nieuw Gerrit Krolbrug eruit 

zou moeten zien. We zijn bezig met een plan uitwerken voor een nieuwe Gerrit Krolbrug met 

een afweegonderzoek van de drie varianten, de viereneenhalf en de 5,7 meter dat zijn de 

varianten die waren bekend. De driemetervariant is ook wel bekend als de bewonersvariant 

en die wordt daaraan toegevoegd. Het betekent ook dat de planning voor de besluitvorming 

over de Gerrit Krolbrug iets is aangepast is of iets is gewijzigd en daar kom ik bij de volgende 

sheet even op terug. De gesprekken met het Gerit Krolbrug comité over die varianten - 

00:29:47 
Voorzitter: Ik onderbreek u even. Ik hoor iemand die zijn microfoon aan heeft staan en die 

niet aan woord is. Misschien kan die uit, want het piept. 

00:30:00 
De heer Broeksma: Er zijn gesprekken geweest met allerlei stakeholders en ook met het 

Gerrit Krolbrug comité over de bewonersvariant, over de lage variant, beduidend lager dan 

de vierenhalve meter. Die gesprekken verlopen constructief. Ook deze middag zijn die 

gesprekken weer geweest. Volgende week zijn ze ook weer. We hebben wat meer tijd nodig 

om de bewonersvariant goed uit te werken. Eigenlijk het articuleren van die 

bewonersvariant; wat betekent die hoogte nu voor de verkeersafwikkelingen, de inpassing 

aan zowel de stadse kant als aan de Ulgersmawegkant. Met de bewoners zijn er goede 

gesprekken, langdurige en ook intensieve gesprekken, om die bewonersvariant goed te 

kunnen tekenen, zodat uiteindelijk in het onderzoek een afweging mogelijk is tussen de drie 

varianten, zodat ook de gemeenteraad optimaal in positie is om daar een keuze in te maken. 

Door die planning aan te passen, kunnen we dat proces goed te doorlopen. Het is voor ons 

geen aanleiding om nu maar opeens haast te maken met dit proces. Zorgvuldig gaat voor 

snel en de vraag is ook hoeveel winst je zou kunnen hebben, als je vandaag besluit welke 

nieuwe brug het zou moeten zijn. U ziet dat staan onderin, pas over een jaar of vier a vijf, in 

2026 zou die werkelijke brug er liggen, dus nu enkele maanden snelheidswinst werkt op de 

lange termijn niet. De planning van de besluitvorming is ook omdat die gesprekken met het 

bewonerscomité goed verlopen en wat meer tijd vragen dan we van tevoren hadden 

gedacht. Ik denk voordat de besluitvorming nu gaat lopen, zoals hier staat: in september de 

voorkeursvariant naar de minister, oktober bent u aan zet; besluitvorming door de 
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gemeenteraad. In november wordt er een gemeenschappelijk besluit genomen in het BO-

MIRT met het Rijk en de gemeente. Uiteindelijk wil iedereen natuurlijk zo snel mogelijk die 

nieuwe Gerrit Krolbrug hebben. Op het moment dat het besluit genomen is, is dan die 

procedure van ongeveer vijf jaar. Kan dat ook in vier jaar of in viereneenhalf of 

drieëneenhalf? Hoe dan ook, op het moment dat het besluit genomen is, willen we ook in 

kaart brengen – of ja, dat kan nu ook al – waar die proceduretijd verkort kan worden, zodat 

de nieuwe Gerrit Krolbrug er zo snel mogelijke zal leggen. Tot zover, Voorzitter. 

00:32:29 
Voorzitter: Het is een beetje geïmproviseerd, dus ik weet ook niet of er nu nog meer komt. 

Nee? Dit is het. Dan nodig ik fracties graag uit om vragen te stellen, want volgens mij zijn er 

nog wat vragen niet beantwoord. Meneer Koks. 

00:32:42 

De heer Koks: Dat was inderdaad één van mijn vragen over die planning die we toentertijd 

gekregen hebben in het kader van dat communicatieplan. Het betekent dus dat die planning 

gewijzigd wordt in de planning, zoals u die net op het bord toverde? 

00:32:57 

De heer Broeksma: Ja, die eerste planning voorzag in definitieve besluitvorming voor de 

zomer, ook met de minister als laatste woord. U ziet nu dat het laatste woord, dus de 

voorkeursvariant in het BO-MIRT gezamenlijk wordt vastgesteld tussen de minister en de 

gemeente. 

00:33:10 
De heer Koks: Krijgen wij deze planning? Dat vind ik wel handig om dat eventjes te hebben. 

Die oorspronkelijke planning heb ik, maar die aangepaste planning daar stel ik wel prijs op. 

00:33:23 
Voorzitter: Wie verder? De heer Rustebiel. 

00:33:26 

De heer Rustebiel: Ja, dank u wel, Voorzitter. Allereerst de complimenten aan 

Rijkswaterstaat die dag en nacht bezig is geweest is om deze brug van zijn plek te krijgen. 

Daar is heel hard gewerkt, volgens mij. De burgemeester was direct ter plekke en de 

wethouder en zijn collega's zijn dit weekend ook aan het werk geweest om alternatieven uit 

te werken voor omleidingsroutes. Ook daarvoor de complimenten van mijn fractie. Ik heb 

niet de ingediende vragen voor deze vergadering tot me kunnen nemen, dus misschien stel 

ik nu een vraag die gesteld is. Vergeef me dat dan. Ik ben benieuwd of er al nagedacht is 

over die fiets/loopbruggen? Of die op een bepaalde manier ook toegankelijker gemaakt 

kunnen worden, zodat je er misschien toch op kunt fietsen? Of mensen daar wat hulp bij 

kunnen krijgen? Dat is de concrete vraag die ik even wilde stellen en verder ben ik aardig 

geholpen met de toelichting die nu al gegeven is. 

00:34:12 
Voorzitter: Dank u wel. Wethouder. 

00:34:15 
De heer Broeksma: Misschien goed om deze vraag door Rijkswaterstaat te laten 

beantwoorden. Zij zijn ook aanwezig, dus dat zou mooi zijn. 
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00:34:23 

De heer De Ruig: Goedenavond, ik hoop dat ik ... Ja, ik ben zichtbaar zie ik. Joost de Ruig, 

algemeen-directeur van Rijkswaterstaat in Noord-Nederland. Ja, Tom, wat we op de korte 

termijn nu doen, is dat we stewards hebben staan aan beide kanten van de brug die de 

mensen informeren, soms ook monitoren wat er gebeurt, maar tegelijkertijd ook mensen – 

voor zover dat coronatechnisch kan – naar boven helpen. Dat gebeurt nu al. Dat zetten we in 

ieder geval nog twee weken door. Wat we vanaf morgen doen, is dat aan beide zijden van 

de brug busjes komen te staan die mindervaliden naar de overkant kunnen brengen, via de 

sluis of anderszins. Dat gaan we ook twee weken doen, dan kunnen we ondertussen kijken 

of daar veel gebruik van gemaakt wordt. Als dat veel is, dan schakelen we bij. Als er weinig 

gebruik van gemaakt wordt, dan schalen we af. Na twee weken weten we dus wat er over de 

brug is gegaan en hoe dat is gegaan. Dat doen we op dit moment trouwens ook al. Dat is 

redelijk te overzien op dit moment. Dan weten we ook hoeveel er gebruikgemaakt wordt 

van die busjes en dan – dat gaf Tjacco net ook aan – hopen we ook meer te weten over het 

brugdek. Dat is dan een belangrijk moment dat we willen kijken, wat nu verder. Ondertussen 

denken we daar al over na en dat varieert van een tijdelijke verbinding toch brengen. Dan 

moet ik de verwachtingen wel temperen, want dat hebben we bij de Paddepoelster gezien. 

Ik was ook er zondag nog eventjes en mensen zeggen ook je kan er toch een *babybrug* 

leggen? Ja, een vaste brug gaat prima, maar een beweegbare brug dat is ontzettend lastig en 

kost natuurlijk ook veel. Het pontje geldt hetzelfde voor dat zagen we bij de Paddepoelster 

ook. We gaan het toch nog eens even bekijken, maar ook de varianten waar je zelf ook mee 

komt ... Kijk, er zijn twee zorgen bij ons op dit moment of bij de gemeente. Dat zijn 

inderdaad de minder mobiele mensen en die kunnen we in ieder geval met de busjes de 

komende tijd dan voorzien en dan kijken we daarna verder. We gaan ook met de gemeente 

kijken of dat misschien via WMO-vervoer geregeld kan worden, later weer, maar in ieder 

geval de komende twee weken hebben we daarin voorzien. We kijken ook ... Ik maak me 

toch wat zorgen, als in september de scholen allemaal weer beginnen – en laten we hopen 

dat het ook allemaal weer fysiek gebeurt – dan is de toeloop, zeker van fietsers, wel heel 

veel. Ja, daar kan je ook van alles voor bedenken. Misschien toch een hellingbaan voor de 

fietsers, maar dat wil je ook weer veilig hebben, want als iedereen daarover heen crosst en 

dan naar beneden. Dat wil je ook veilig hebben, dus we gaan de tijd ook benutten om te 

kijken wat daar mogelijk is. Na twee weken, weten we in ieder geval wat meer hoe het nu 

gaat en dan weten we ook wat het brugdek voorstelt en dan kunnen we ook kijken wat daar 

verder nog nodig is. Dat doen we natuurlijk in overleg met de gemeente. 

00:37:00 
Voorzitter: Dank u wel. Wie heeft nog een vraag? De heer Koks heeft een vraag. 

00:37:03 

De heer Koks: Ja, de pendelbusjes was inderdaad ook één van onze vragen en over het 

WMO-vervoer, waar u het net ook over had. Dat is natuurlijk een gemeentelijke regeling, 

neem ik aan. Ik neem ook aan dat ons college kijkt wat het voor mensen die gebruik maken 

van WMO-vervoer voor impact heeft en of daar wat in gedaan moet worden. Ik had ook nog 

een vraag gesteld of er een compensatieregeling komt voor bedrijven die aan, met name, de 

Ulgersmawegweg, werken. 
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00:37:32 

De heer Broeksma: Die WMO; gewoon ja is het antwoord, daar denken we over na wat dat 

betekent. Over die bedrijfscompensatieregeling en eventueel andere financiële kwesties 

misschien ook weer Rijswaterstaat die beter antwoord kan geven. 

00:37:52 
Voorzitter: Meneer De Ruig. 

00:37:52 
De heer De Ruig: Er is een compensatieregeling, maar dan moet ik de verwachtingen ook 

temperen. Dan moet er wel – ik weet niet hoe de letterlijke de juridisch tekst is –maar dan 

moet er wel een aanzienlijk nadeel door het wegvallen van deze brug aangetoond worden. 

Daar gaan we zeker ook naar kijken, maar mijn ervaring is ook uit andere crisissen of 

rampjes dat je het dan wel redelijk stevig aantoonbaar moet hebben, wil je daarvoor in 

aanmerking komen. Ik kan mij voorstellen bij bedrijven, waar we nu over spreken, die zijn 

wel bereikbaar. Weliswaar met wat omrijden, maar ik verwacht niet dat die schade zo groot 

is dat dat in aanmerking komt. We pakken het echter op. Ik denk ook samen weer met de 

gemeente. 

00:38:36 

De heer Koks: Als ik daar een vervolgvraag op mag stellen? Hoe moet ik me dat voorstellen? 

Neemt Rijkswaterstaat zelf contact op met de bedrijven die aan de Ulgersmaweg liggen of 

komt er een loket? Hoe moet ik me dat voorstellen? 

00:38:49 

De heer De Ruig: Nu, dat weet ik niet precies. Volgens mij is het zo dat het bedrijf het eerst 

aantoonbaar moet maken dat ze die schade hebben geleden en dat dat ook stevig is. Ik kan 

mij voorstellen, als er bedrijven zijn die vinden dat dat zo is, dat we daar direct contact mee 

opnemen. 

00:39:04 

Voorzitter: Wie wil er nog een aanvullende vraag stellen? Ik zie nu tot mijn verrassing dat er 

ook een aantal raadsleden digitaal mee doen. De heer Van Niejenhuis. Nee, geen vraag, wie 

nog wel? De heer Huitenga. 

00:39:27 

De heer Huitenga: Dank u wel, Voorzitter. Ik heb ook een vraag aan Rijkswaterstaat. De brug 

zou er sowieso uitgaan op een gegeven moment en ik ben wel benieuwd wat de normale 

procedure is bij vervangende maatregelen bij het weghalen van de brug, want die plannen 

moeten er eigenlijk al liggen. 

00:39:47 
De heer De Ruig: Ik begrijp de vraag misschien niet helemaal, maar wij zijn - 

00:39:51 
De heer Huitenga: Ik stel het even anders, Voorzitter. Ik weet namelijk dat er ook van 

tevoren met de bewoners gesproken is over het feit dat die brug op een gegeven moment 

weggehaald moet worden en dat er dan inderdaad gekeken moet worden naar alternatieve 

manieren, waarop bewoners van de ene naar de andere kant komen. Er werd gevraagd of 

bewoners ideeën konden aandragen, dus ik begrijp dat er van tevoren al is nagedacht over 
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het moment – wat nu veel eerder is gekomen – dat die brug weggaat. Ik ben benieuwd wat 

de normale procedure is? Hoe Rijkswaterstaat dit geval aanpakt, als zo een brug tijdelijk 

weggehaald moet worden? 

00:40:28 
De heer De Ruig: De normale procedure is dat dat ... Kijk, we moeten eerst een 

voorkeursalternatief hebben voor een nieuwe verbinding. Daar zitten we nu middenin, met 

de drie varianten die de wethouder noemde. Op het moment dat dat duidelijk is en op het 

moment dat je weet wat dat betekent voor het definitieve ontwerp wat je dan moet maken 

en de vergunningen die je moet regelen, dan weet je ook hoe de planning is. Dan komt er 

inderdaad een periode dat je de huidige brug – zover die er nog had gelegen – moet 

afsluiten en dat je vervolgens een bouwterrein moet inrichten en een nieuwe brug moet 

maken. Daar zit een bepaalde tijd dat je ook vervanging moet regelen, maar zover waren wij 

nog niet, dus dat komt nu in een versnelling. Je kan je ook voorstellen bij maatregelen die 

we nemen – dat weet ik nu nog niet, het is allemaal nog een beetje vers – dat je bijvoorbeeld 

ook nadenkt over een oplossing die je later bij de nieuwe brug ook weer terug zou kunnen 

vinden. Dan heb je in ieder geval een oplossing gecreëerd die weliswaar tijdelijk is, maar 

uiteindelijk ook in een definitieve oplossing meegenomen zou kunnen worden. Wij waren 

daar dus nog niet aan toe, maar het moet wel gebeuren, afhankelijk van de definitieve 

oplossing die we met zijn allen kiezen. 

00:41:36 
De heer Huitenga: Dank u wel. 

00:41:37 
De heer De Ruig: Is dat voldoende antwoord? 

00:41:40 
De heer Huitenga: Ja, dank u wel. 

00:41:41 
Voorzitter: De heer Leemhuis. 

00:41:43 
De heer Leemhuis: Dank u wel, Voorzitter. Ik had een aantal vragen ingestuurd. Ik denk dat 

de meeste grosso modo wel zijn beantwoord. Dank daarvoor. Ik sluit me ook aan bij de 

complimenten van de heer Rustebiel die hij gaf over het harde werk van de mensen om de 

brug weer beschikbaar te krijgen voor de scheepvaart en veilig voor voetgangers en fietsers. 

De vraag van de heer Rustebiel was één van de vragen die ik ook had inderdaad. Aandacht 

voor die mensen met rollator, scootmobiel, kinderwagen, bakfiets en mensen die slecht ter 

been zijn, maar feitelijk heeft de heer De Ruig in zoveel woorden wel beantwoord dat er 

eerst nu twee weken gekeken moet worden wat er kan, of er nog iets met de brug kan en 

dan ook gekeken wordt hoe een oplossing daarvoor gevonden kan worden. Ik wilde daar 

echter toch in ieder geval nog wat extra aandacht op vestigen. Eén vraag die ik gesteld had, 

is nog niet echt beantwoord of ik heb het niet gehoord en dat was de concrete vraag of er 

nog schade of gevolgschade is die voor rekening van de gemeente komt? 

00:42:39 
Voorzitter: De wethouder. De heer Meijer. 
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00:42:49 

De heer Meijer: Ja, daar hebben we op dit moment ook nog geen compleet beeld van. De 

indruk is niet dat dat over hele grote zaken zal gaan. Bijvoorbeeld werd net natuurlijk even 

dat WMO-vervoer aangehaald en zo zullen er vat nog wel meer aspecten zijn, maar daar 

hebben we op dit moment nog geen concreet antwoord op. 

00:43:14 
Voorzitter: De heer Koks nog een vraag. 

00:43:15 
De heer Koks: Wat mij betreft de laatste en daar hoef ik niet direct een antwoord op, maar ik 

wil hem toch even boven water houden. Het klinkt een beetje kruideniersachtig, maar die 

brug is dus beschadigd. Ik neem aan dat daar een verzekeringskwestie achter wegkomt. 

Voor de drie nieuwe bruggen is er indertijd 45 miljoen beschikbaar gesteld. Mijn vraag is, als 

er verzekeringsgeld wordt uitgekeerd, of dat bovenop die 45 miljoen gezet wordt, zodat wij 

betere, mooiere en leukere bruggen kunnen realiseren? 

00:43:51 
Voorzitter: Dat lijkt mij een mooie vraag voor de heer De Ruig. 

00:43:55 
De heer De Ruig: Ja, ik snap de vraag. Ik wil het ook zelf graag weten, maar er moet eerst wel 

nog vastgesteld worden wat nu de oorzaak was. Er moet een schuldvraag op tafel komen, 

want als je dat weet, dan weet de verzekering ook wat ze kunnen uitkeren. Wij weten nog 

onvoldoende wat de verzekering is van deze rederij. Als het zo is dat daar uitgekeerd wordt 

– ook daar zou ik de verwachtingen willen temperen dat zijn geen miljoenen meestal – dan 

benutten we dat natuurlijk zeker ook – dat is onze vaste insteek en ook van de collega's in 

Den Haag – om dat ook aan te wenden voor de kwestie hier, zeker ook natuurlijk voor de 

tijdelijke maatregelen, als dat nodig is. Als er overblijft, dan kunnen we dat benutten ook 

voor de brug. Echter, ook hier, dit zijn geen grote gelden. 

00:44:40 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Jacobs. 

00:44:42 
Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Allereerst ook dank voor het adequaat optreden 

van afgelopen weekend tot en met vandaag en vooral ook de dagen erna, zoals mijn 

linkerbuurman al heeft gezegd. We zijn in ieder geval ook blij te horen dat het normale 

proces ten aanzien van de vervanging ook gelopen wordt en dat de overwegingen van 

omwonenden en de bewoners ook nog meegenomen kunnen worden. Dat was ook één van 

mijn vragen, dus ik ben blij dat die positief beantwoord is. In de presentatie stond ook nog 

dat er gekeken worden of er functioneel herstel van de brug mogelijk is. Dat zou natuurlijk 

hartstikke mooi zijn als dat zou kunnen, want dan zouden we niet tot 2026 zonder brug 

komen. Taalkundig roept dat toch wat vragen bij mij op, want functioneel herstel met een 

oneindige portemonnee is natuurlijk altijd mogelijk, denk ik dan. Echter, dat zal nooit de 

bedoeling zijn. Zou iemand even nader in kunnen gaan op wat ik moet verstaan onder 

'functioneel herstel' en tot hoever dat gaat. 

00:45:48 
Voorzitter: Iemand van Rijkswaterstaat, denk ik. 
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00:45:50 

De heer De Ruig: Tjacco, ik denk dat jij die het beste kan beantwoorden, 

00:45:54 
De heer Smeenge: Ten aanzien van functioneel herstel. Ja, dat is natuurlijk altijd een 

kostenbatenanalyse die je daar neer gaat leggen. We gaan dus de inspectie doen, dan gaan 

we kijken wat moet er allemaal aan de brug gebeuren. Ook de doorlooptijd is daar niet 

onbelangrijk. Kijk, als we deze brug weer kunnen herstellen, dat die weer volledig en goed 

functioneert, zonder allerlei storingen en dergelijke dat vraagt ook een bepaalde 

doorlooptijd natuurlijk van het geheel. Ja, als dat niet in verhouding staat tot de voordelen 

die we daarvan kunnen krijgen, dan zal er een afweging gemaakt moeten worden. Daar is 

dus niet een heel concreet antwoorden op te geven, als het zoveel kost, gaan we dat dan 

wel of niet doen? Daar zullen we heel gedegen naar gaan kijken, want we zitten ook nog met 

allerlei vergunningstrajecten en dergelijke die genomen moeten worden. Stel dat we die 

brug naar een werf moeten transporteren, dan moeten we weer een stremming van de 

vaarweg realiseren, dus dat kost ook een bepaalde doorlooptijd, dus we zullen alle aspecten 

daarin meenemen. 

00:47:04 
Voorzitter: Dank u wel, een vervolgvraag van mevrouw Jacobs. 

00:47:07 

Mevrouw Jacobs: Ik zou het zelf in ieder geval op prijs stellen, meneer de voorzitter, als wij 

ook op de hoogte worden gebracht van die afweging. Ik hoop ook dat in de afweging wordt 

meegenomen dat de Gerrit Krolbrug eruit ligt, nadat natuurlijk ook de Paddepoelsterbrug er 

uitligt en dat we dus vijf jaar – zoals ik het net heb gehoord en de ervaring leert ook dat het 

meestal iets langer wordt dan de einddatum die op een moment genoemd wordt – op een 

heel groot gedeelte zonder verbinding zitten. Het lijkt me belangrijk dat u toezegt dat dat in 

ieder geval ook meegenomen wordt. 

00:47:42 

Voorzitter: Het lijkt mij een toezegging die de wethouder kan doen. 

00:47:45 

De heer Broeksma: Jazeker. De Noordzeebrug zit er nog tussen, maar het klopt dat het zo 

niet kan blijven duren natuurlijk. 

00:47:55 
Voorzitter: De vraag om toezegging ging concreet over: worden we op de hoogte gehouden 

van de uitkomst van de afweging over een week of twee. Uiteraard, hoor ik hier naast mij. 

Zijn er dan nog afsluitende vragen? De heer Van Zoelen. 

00:48:08 
De heer Van Zoelen: Ik heb nog één vraag. Ik sluit me aan ook bij de complimenten en het 

blijkt uit dit ongeluk ook hoe fragiel die verbinding is voor de vele mensen die ook in Beijum 

en daarachter in Ten boer en Garmerwolde wonen. Wat ik mij afvroeg en die vraag ligt nog 

open: als zo een calamiteit gebeurt, want dat kan natuurlijk altijd gebeuren, hoe wordt in de 

toekomst gekeken om zo een hele nauwe verkeersader veilig te stellen? Wordt dat ook in de 

plannen meegenomen voor toekomstig herstel? Of worden ook misschien in de 
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scheepsvaart nieuwe afspraken gemaakt met brugwachters of iets dergelijks? Ik ben wel 

even benieuwd of dat ook meegenomen wordt. 

00:48:50 
De heer Broeksma: De hele discussie over de vervanging van de Gerrit Krolbrug is natuurlijk 

de nautische veiligheid en alles wat daarmee annex is en de verkeersveiligheid. Dat zijn 

kruisende begrippen en letterlijk kruisend dan op die plek van die brug. Dat zijn de thema's 

die volop de aandacht hebben in het geheel. Het is ook de kwetsbaarheid van de verbinding, 

de Korreweg naar de Ulgersmaweg en de scholen die zich daar bevinden enzovoort. Dat is 

volop in beeld, de verkeersveiligheid daarvan en tegelijkertijd kan het soms in spanning zijn 

met de nautische veiligheid. Wordt de brug zo hoog mogelijk dat die niet open hoeft, dan is 

het zo veilig mogelijk. Dan kan er niets tegenaan varen, maar dat verhoudt zich slecht met 

het comfort en de verkeersfunctionaliteit die we ook willen. U raakt nu precies de discussie 

die we hebben en die de discussie ook moeilijk maakt en interessanter, zou je kunnen 

zeggen. Dat is echter een moeilijke afwegingen en eigenlijk vraagt u om ongelijksoortige 

eenheden met elkaar af te wegen. Dat is een precieze afweging die gemaakt moet worden. 

00:49:52 

De heer De Ruig: Misschien een korte aanvulling daar nog op, als het mag, Philip? Dit is 

precies de discussie die bij ons ook speelt. Ik zie natuurlijk ook twitterberichten en 

anderszins langskomen. Natuurlijk staan we ook in goed overleg met het Gerrit Krolbrug 

comité – trouwens niet alleen – zij zijn niet de enige stakeholders in het gebied, dus we 

spreken iedereen. Dan zie je het ook precies terugkomen. Bewoners willen het liefst een zo 

laag mogelijke brug en zeggen dat die dan ook goedkoper is en sneller gerealiseerd kan 

worden. Beiden moet ik nog zien gebeuren. Natuurlijk zal je bij een hogere brug een talud 

moeten hebben, maar bij een lagere brug heb je weer een diepere [onhoorbaar] nodig om 

de brug open te kunnen krijgen. Het hangt ook erg af van de verkeersindeling, de 

wegindeling die eroverheen gaat, dus dat is niet zo 1-2-3 te zeggen. Laten we dat dus ook 

hier met elkaar in alle rust, met die drie varianten die we hebben, tegen elkaar leggen. Ja, 

vanuit de scheepvaart – dat zegt Philip eigenlijk al en dat geld voor de hele vaarweg tussen 

Lemmer en Delfzijl – probeer je toch zoveel mogelijk bruggen wat hoger te krijgen. In een 

stedelijke omgeving is dat natuurlijk wat lastiger, dan wanneer je in een 

plattelandsomgeving zit. Het is vanuit scheepvaart gezien hoe hoger die brug is en hoe 

minder vaak deze opengaat, hoe minder risico je hebt uiteindelijk ook dat er ongelukken 

gaan plaatsvinden. Tegelijkertijd werd ook de roep, want wij staan ook nog voor een raadsel 

hoe dit heeft kunnen gebeuren bij deze schipper ... Ja, het is wel een oproep en die had de 

minister al eerder gedaan, maar ik zie hem ook vanuit scheepvaart vaak komen, om toch te 

kijken hoe we toch die kwaliteit van de schippers ook beter kunnen krijgen, de 

communicatie. Het is dus een integraal verhaal. Je kan niet zeggen dat we dus ons alleen 

maar op die schippers richten. Het is ook het verhaal van de breedte inderdaad van die 

vaarweg. Het is een verhaal dat we soms een bochtverruiming moeten doen, zodat het wat 

veiliger wordt. Het is de hoogte van de brug, het is de locatie van de brug, dus het is wel een 

totaalpakket, waar je niet zo 1-2-3 één kan uitruilen tegen de ander. Echter, dat we over het 

hele traject daar echt wat moeten doen, ook gezien het aantal ongevallen dat we hebben, 

dat is wel duidelijk. Vandaar dat we deze projecten ook doen. Dat geldt niet alleen voor de 
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Gerrit Krolbrug, maar dat geldt ook voor een aantal bruggen in Friesland en het geldt ook 

voor de oevers en wachtplaatsvoorzieningen, enzovoort. Het is dus een totaalpakket. 

00:52:13 
Voorzitter: Dank u wel. Een vervolgvraag van de heer Van Zoelen. 

00:52:16 

De heer Van Zoelen: Ja, dan een kleine opmerking daarop is dat we een geluk bij een ongeluk 

hebben gehad bij dit ongeluk, dat we bij de constructie van de Korrewegbrug twee 

fietsbruggen hadden, die eroverheen zitten en dat je dan nu nog, als je in Beijum woont, 

daar nog overheen kan. Voor de mindervalide mensen is dat natuurlijk een ander probleem 

en is het wat moeizamer, maar nu kan in ieder geval het fietsverkeer door. Als dat er niet 

zou zijn, dan moeten de inwoners in Beijum, Ten Boer en Garmerwolde echt een aardig 

grote omweg maken. Ik denk dat het belangrijk is om daar toch wel bij stil te staan hoe 

fragiel zo een verkeersader op zichzelf is. 

00:52:57 
Voorzitter: Ik geloof dat dat ook gaat gebeuren, die afweging. De heer Leemhuis. 

00:53:01 
De heer Leemhuis: Ja, dank u wel. Ik hoorde de heer De Ruig een aantal factoren noemen die 

van invloed kunnen zijn op het veilig maken van de route. Ook ik leer dagelijks bij over 

bruggen, nautische veiligheid en scheepvaart. Nu heb ik mij laten vertellen dat er op drukke 

en misschien moeilijk kanalen en scheepvaartroutes ook nautische veiligheidssystemen zijn. 

De heer De Ruig zei ook al opleiding van schippers, maar is dat ook iets wat overwogen 

wordt om hier net als op andere plekken in den lande met nautische veiligheidssystemen te 

gaan werken, waardoor ook dit soort problemen voorkomen kunnen worden? 

00:53:42 
De heer De Ruig: Het antwoord is: ja, die zijn er op dit moment al. Het is ook onderdeel van 

het onderzoek van het landelijk pakket om te kijken of die voldoende hebben gewerkt. De 

schipper had de loopbruggen wel in de gaten, maar de lage brug niet. Dat is wel bijzonder. 

Over de hele linie van de Eemshaven tot aan Lemmer is er nog te verbeteren ten aanzien 

van wat wij industriële automatisering noemen. Wij zijn bezig met een opdrachtverlening die 

we uit Den Haag ook krijgen om daar flink veel geld in te stoppen en om alles wat met 

dataverkeer en bediening te maken heeft verder te verbeteren. Dat hoort dus ook bij dat 

totaalpakket, ja. 

00:54:26 

Voorzitter: Dank u wel. Is er dan nog een laatste vraag? 

00:54:30 
De heer Van Niejenhuis: Voorzitter? 

00:54:32 
Voorzitter: Ik weet niet wie het woord vroeg. 

00:54:35 
De heer Van Niejenhuis: Van Niejenhuis. 



 

13 
 

00:54:36 

Voorzitter: De heer Van Niejenhuis, gaat uw gang. 

00:54:41 
De heer Van Niejenhuis: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, ik vind het fijn om de wethouder 

eerder al te horen zeggen dat de varianten allemaal aan de raad worden voorgelegd, als ik 

dat op die manier goed begrepen heb. Ik zou nog even een vraag wilde stellen over de, naar 

mijn mening al best goede, regeling die Rijkswaterstaat in elkaar heeft gezet, voor het 

vervoeren van mensen die mindervalide zijn. Misschien ben ik daar wat optimistisch over, 

maar mijn beeld zou zijn dat het WIJ-team redelijk in de gaten heeft welke mensen 

mindervalide zijn en misschien gebruik maken van de brug. Worden zij ook proactief 

geattendeerd op deze mogelijkheid of wordt dat op een andere manier gecommuniceerd? 

Of ontdekt men dat bij de brug? 

00:55:25 
Voorzitter: De wethouder. 

00:55:25 
De heer Broeksma: Ja, ik durf daar geen concreet antwoord op te geven. Het lijkt mij een 

hele goede suggestie, dat je kunt voorspellen wie er ... Het mooiste is natuurlijk dat je niet 

bij de brug aankomt en dan ziet dat de brug er niet is en je het hele stuk moet omlopen. Als 

je het al weet, voordat je vertrekt is soms de omweg minder groot. Ik vind het een goede 

suggestie. Ik wil even checken of dat ook gebeurt. Het lijkt me heel nuttig om dat te doen en 

dat mee te nemen. 

00:55:54 
Voorzitter: Dank u wel. Dan zijn we denk ik door de vragen heen. Ik zie geen vragen meer. 

Dan dank ik alle aanwezigen voor hun bijdrage en ik wens u allemaal een fijne avond. 

 


