
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 15 september 2021

Betreft 
 Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Voorkeursvariant vervanging Gerrit Krolbrug (raadsvoorstel 8 september 2021)

Voorkeursvariant-vervanging-Gerrit-Krolbrug-1 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marcel Meijer (projectleider), 050 367 8304, marcel.meijer@groningen.nl

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

Korte samenvatting:
Al geruime tijd wordt in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan de 

opwaardering van de Hoofdvaarweg Lemmer –Delfzijl naar vaarwegklasse Va. Dat betekent onder 

andere dat de breedte van het kanaal en verschillende bochten worden waar nodig worden 

aangepast en dat de doorvaarthoogte en -breedte van kunstwerken zoals bruggen en sluizen wordt 

vergroot. Dat geldt ook voor de Gerrit Krolbrug. Ook is de technische levensduur van de brug 

ruimschoots verstreken waardoor snelle vervanging noodzakelijk is. Er is daarom onderzoek 

uitgevoerd naar de vervanging van de Gerrit Krolbrug en benodigde aanpassing van de vaarweg in dit 

gebied. Vanuit de gemeente zijn veiligheid voor weggebruikers, behoud van de fiets-/loopbruggen en 

een goede inpassing van een nieuwe brug de randvoorwaarden voor een te kiezen oplossing. Het 

onderzoek is nu afgerond en heeft geleid tot een bestuurlijke voorkeursvariant voor de nieuwe Gerrit  

Krolbrug. Tijdens het onderzoek zijn vele belanghebbende partijen betrokken en is een door 

bewoners ontwikkelde variant opgenomen, uitgewerkt en meegewogen. In de voorkeursvariant 

krijgt de beweegbare brug een doorvaarthoogte van 4,5 meter MHWS, een breedte van 12 meter en 

een vrije overspanning van 54 meter. Ook de vaste fiets-loopbruggen worden vervangen en moeten 

verhoogd worden naar een doorvaarthoogte van 9,7 meter MHWS (nu 6,91 meter). De weg op de 

brug en de toeleidende wegen krijgen het profiel van een fietsstraat. Om ook de nautische veiligheid 

verder te verbeteren wordt de as van de vaarweg 10 meter verlegd en de bocht van het kanaal 

verruimd. 

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2021-35

Deadline?
O ja 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorkeursvariant-vervanging-Gerrit-Krolbrug-1
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:marcel.meijer@groningen.nl


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, zeer politiek gevoelig

Voorgeschiedenis
In de raadsvergadering van 29 januari 2020 neemt de raad bij de bespreking van het 

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer (Meerjarenprogramma-Verkeer-Vervoer-2020-2023-

raadsvoorstel-19-december-2019-417596-2019) de motie ‘Praten als brugman’ aan (Motie-16-

aangenomen-van-D66-GroenLinks-PvdA-VVD-Partij-voor-de-Dieren-SP-ChristenUnie-100-Groningen-

en-CDA-Praten-als-brugman-1.pdf) . Tijdens een gecombineerde commissie op 10 juni 2020 

bespreekt de raad een collegebrief n.a.v. deze motie 

(Gecombineerde-commissie/2020/10-juni/18:15). Op 7 april 2021 vindt een beeldvormende sessie 

plaats met Rijkswaterstaat over de bruggen (Sessie-met-Rijkswaterstaat-over-bruggen ). Op 19 mei 

2021 vindt een extra beeldvormende sessie plaats n.a.v. de aanvaring van de Gerrit Krolbrug (Extra-

beeldvormende-sessie-Gerrit-Krolbrug-Korrewegbrug ).

Eerdere gerelateerde documenten, besprekingen en besluiten vindt u in het dossier Aanpak-

Oosterhamrikzone

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Beschikbare tijd: 90 minuten

Dat betekent per fractie: ong. 5 minuten

Nadere informatie
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/programma-hld 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/programma-hld
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/07-Verkeer/Aanpak-Oosterhamrikzone-zie-ook-aanpakoosterhamrikzone-nl-bibliotheek
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/07-Verkeer/Aanpak-Oosterhamrikzone-zie-ook-aanpakoosterhamrikzone-nl-bibliotheek
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/19-mei/15:30/Extra-beeldvormende-sessie-Gerrit-Krolbrug-Korrewegbrug
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/19-mei/15:30/Extra-beeldvormende-sessie-Gerrit-Krolbrug-Korrewegbrug
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/7-april/10:00/Sessie-met-Rijkswaterstaat-over-bruggen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/10-juni/18:15
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/Motie-16-aangenomen-van-D66-GroenLinks-PvdA-VVD-Partij-voor-de-Dieren-SP-ChristenUnie-100-Groningen-en-CDA-Praten-als-brugman-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/Motie-16-aangenomen-van-D66-GroenLinks-PvdA-VVD-Partij-voor-de-Dieren-SP-ChristenUnie-100-Groningen-en-CDA-Praten-als-brugman-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/Motie-16-aangenomen-van-D66-GroenLinks-PvdA-VVD-Partij-voor-de-Dieren-SP-ChristenUnie-100-Groningen-en-CDA-Praten-als-brugman-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/29-januari/16:30/Meerjarenprogramma-Verkeer-Vervoer-2020-2023-raadsvoorstel-19-december-2019-417596-2019
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/29-januari/16:30/Meerjarenprogramma-Verkeer-Vervoer-2020-2023-raadsvoorstel-19-december-2019-417596-2019
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