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Namens het college: P. Broeksma (wethouder)
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Gerrit Krolbrug
00:16:08

Voorzitter: Goedenavond dames en heren thuis en de dames en heren hier. Welkom bij deze
meningvormende sessie over de brief: vervanging Gerrit Krolbrug kansen en moties. 
Nogmaals welkom aan de mensen thuis, maar vooral ook op de publieke tribune. U ook van 
harte welkom. In de brief worden de negen moties besproken die tijdens de raad op 13 
oktober 2021 zijn aangenomen. U als raad krijgt vandaag de gelegenheid om te reageren op 
de brief en de eventuele uitwerking van de ingediende moties. U heeft een spreektijd van 
vier minuten per fractie, zonder de interrupties meegerekend. Er zijn geen insprekers die 
zich vooraf hebben gemeld. Dat betekent dat we direct kunnen beginnen met de 
beraadslagingen. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Poelstra-Bos van D66, gaat uw 
gang.

00:16:59

Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel, voorzitter. Ik woon in het Oosten van de stad en mijn 
werk is in het westen. Ik moet elke dag over de Gerrit Krolbrug, over het Van 
Starkenborghkanaal. Ik moet mijn fiets over de brug tillen. Voor mij is dat goed te doen, 
maar er zijn ook veel ouderen die ik zie zwoegen met kinderen, mensen met kinderzitjes, 
duizenden inwoners maken dagelijks gebruik van de brug. We wachten met zijn allen al heel 
lang op een nieuwe. Een tijdelijke oplossing lukt zelfs niet om dat snel te realiseren. Ik snap 
niet zo goed waarom we met zoveel goede ingenieurs in dit land, die de Deltawerken 
hebben gebouwd, toch zoveel moeite hebben met het realiseren van bruggen in Groningen. 
Het is steeds weer tegenslagen slikken en elke dag weer die brug op klauteren met de zware 
fiets. Er lijkt nu wel een nieuwe oplossing voor te liggen, maar de vergunningsaanvraag ligt 
voor het einde van het jaar wel bij het waterschap. Er wordt niks gezegd over wanneer de 
vergunningen rond zijn en wanneer de tijdelijke brug klaar zal zijn. We hebben voor de brug 
zelf een ontwerp en planning, maar dat is pas in 2027 klaar. Dat mogen we hopen. Voor de 
fractie van D66 is het belangrijk dat gemeenten in gesprek blijven met de omwonenden en 
de gebruikers van de brug, mensen in [onhoorbaar 00:18:11-00:18:12] en mensen aan de 
oostkant, maar ook aan de stadskant die ook willen gebruik maken van de voedselbank aan 
de andere kant van de brug. De buurt en de gebruikers verdienen een goede compensatie. 
Momenteel is er sprake van onrust door vuurwerk, onveilig gevoel. Laten we als gemeente 
hier aandacht voor hebben en snel op de problemen reageren. We willen graag dat de 
overheid het vertrouwen blijft uitstralen en dat er aandacht is voor omgeving en ervaren 
ongemak. Wat betreft de uitvoering van de moties en de kansen voor een mooiere 
leefomgeving zijn onze verwachtingen hooggespannen. Een groene omgeving en het 
toegankelijke brug zijn erg belangrijk voor onze fractie. We zijn blij dat meerdere van onze 
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moties worden uitgevoerd. Het opnemen van de aanpassingen voor de Hunzeloop is een 
mooi voorbeeld hiervan. Hier zijn we erg blij mee. Het bedien regime voor onnodig openen 
is hartstikke mooi. We willen toevoegen dat het voor ons belangrijk is dat de onderdoorgang
heel veilig wordt zodat je na een avondje stappen weer veilig thuis kan. Verder willen we 
aandacht blijven vragen voor de veiligheid van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en het 
college vragen om mee te werken aan een uniform beleid in veiligheidsmaatregelen voor de 
binnenvaartschippers zodat de inwoners van onze gemeente dit debacle van een 
aangevaren brug niet voor de zoveelste keer mee hoeft te maken. We kunnen niet wachten 
op een snel bericht voor een herijking van de planning en vragen dringend om prioriteit voor
deze brug, zodat een voorspoedige bouw kan plaatsvinden.

00:19:49

Voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw De Groot van Student en 
Stad. Gaat u gang.

00:19:56

Mevrouw De Groot: Dank u wel, voorzitter. Als eerste is mijn partij blij om te zien dat er een 
nieuwe verrijkende toevoegingen worden gedaan aan de toekomstige Gerrit Krolbrug aan de
hand van de moties en de geziene kansen. De brug en de kaders daaromheen zullen 
daardoor extra verder worden vergroend en de recreatieve waarde zal worden verhoogd 
door de verbrede onderdoorgangen aan beide kanten en het herstel van de Hunzeloop. 
Student en Stad deelt de mening van het college dat dit de brug en omgeving leefbaarder 
maakt. Zo wordt het prettiger om een rondje hard te lopen of te wandelen in dit gebied. 
Daarentegen was het erg jammer om te horen dat de tijdelijke maatregel niet meer 
gerealiseerd kon worden en gelukkig hoorden wij onlangs wel van de wethouder dat er 
inmiddels alsnog een tijdelijke oplossing gevonden is. Hopelijk kan de vergunningsaanvraag 
hiervoor dit jaar nog worden ingediend, zodat al onze inwoners zo snel mogelijk weer 
gebruik kunnen maken van deze brug. Daarnaast ben ik benieuwd, maar misschien is het is 
meer een technische vraag, wanneer verwacht de wethouder dat deze tijdelijke brug 
operationeel is? Daar wil ik het bij laten.

00:21:14

Voorzitter: Dank u wel. Dat was heel mooi binnen de tijd. Meneer Leemhuis, is het een 
interruptie of een woordvoering?

00:21:18

De heer Leemhuis: Het is een woordvoering.

00:21:19

Voorzitter: Meneer Leemhuis van GroenLinks gaat uw gang.

00:21:26

De heer Leemhuis: Mijn fractie is blij dat we de gelegenheid hebben om tussen het 
voorkeursvariant en het voorlopige ontwerp alvast te praten over de ontwikkelingen. Het is 
een soort van motie brief zoals we die normaal alleen maar krijgen bij begrotingen of bij 
rekeningen. Dat laat ook ongeveer zien wat een belangrijk onderwerp dit is. Er zijn veel 
moties over ingediend. Mijn fractie is heel blij met de uitvoering van de motie over groen 
landschap en ecologie die ik samen met de PvdA had ingediend. We zijn heel blij dat het 
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herstel van de Hunzeloop verbetering van de ecologie en meer groen en bomen en recreatie
echt duidelijk in de plannen terecht zijn gekomen. We zijn ook blij met de motie van toen 
nog raadslid Van Niejenhuis om een goed esthetiek en een goed plan te maken voor die 
brug. Die brug leggen we aan voor een lange tijd, het moet een mooie brug zijn. Ze ligt 
midden in de stad. Vele mensen gaan er gebruik van maken. We zijn blij dat er duidelijke 
uitvoering aan wordt gegeven. Dit zijn de voorbeelden waar mijn fractie heel blij is met de 
uitvoering. Er zijn een aantal moties waarvan mijn fractie denkt het wordt deels 
overgenomen en deels niet en dan is soms de redenering voor dat deels. Het is niet nodig 
volgens de richtlijnen dus we doen het niet. Dan denk ik: dat is een beetje raar, want het is 
een wens van de raad en de raad heeft gezegd dat ze dit willen en dan is het als argument 
raar om daarna te zeggen: we doen het niet, want het moet niet van de richtlijnen. 
Overigens zijn dit voorbeelden waarbij dan vaak andere argumenten worden aangegeven 
waarom het niet zou kunnen. Daar hebben we dan vrede mee, maar dit type redenering 
irriteert. Ik heb een viertal moties waarvan het college voorstelt om die op afgehandeld te 
zetten, terwijl mijn fractie daarvan niet overtuigd is. Ik zal uitleggen waarom. De motie over 
inspraak, mevrouw Bos had het er al over, die wordt op afgehandeld gezet, terwijl mijn 
fractie denkt dat hij pas afgehandeld is als de brug er ligt. Zo zijn er een viertal moties 
waarbij mijn fractie vindt dat ze nog niet op afgehandeld gezet moeten worden. We moeten 
ze permanent blijven benadrukken vanuit de raad. Een ander voorbeeld is namelijk de motie
over het aantal bruggenopeningen, er staat wel het één en ander in de notitie en in de brief 
daarover, maar mijn fractie vindt het nog wat mager. Er wordt iets gezegd over al dan niet 
een mogelijkheid van de brug, sluitingen op bepaalde tijden, de brug sluiten voor 
recreatievaart zoals bij de Burgerbrug. Wat gaan we nu doen? Dat heb ik nog niet gezien in 
deze brief. Ik zou willen voorstellen om ons te informeren bij het VAO en laat deze brief dan 
nog in behandeling staan. Er is ook de motie over toegankelijkheid en dat vindt de raad heel 
belangrijk. We willen dat iedereen van die brug gebruik kan maken en ik heb het resultaat 
nog niet gezien van die inspanningen. Mijn fractie vindt het heel goed dat de werkgroep 
toegankelijkheid betrokken wordt, het is ook heel mooi dat zij er expertise bij krijgen, maar 
mijn fractie is toch van mening dat het niet is afgehandeld. Het is pas afgehandeld als we het
resultaat zien, als de brug er is. Tot slot de motie over de [onhoorbaar 00:24:53-00:24:54]. 
Mijn fractie is heel blij dat het college heeft aangegeven bij Rijkswaterstaat dat de raad dat 
graag snel wil, maar eigenlijk hebben we nog niet veel in handen. We hebben nog niet 
gehoord dat er over een jaar een andere aanlegsteiger is. Mijn fractie wil graag het college 
vragen duidelijk te maken wat Rijkswaterstaat gaat doen en hoe snel het gaat en wanneer 
het komt.

00:25:16

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Jaarsveld van het CDA.

00:25:19

De heer Jaarsveld: Dank u, voorzitter. Ik ben heel benieuwd want de heer Leemhuis zou 
terecht aanstippen dat dit soort moties niet op afgehandeld konden zetten als we op 
afgehandeld staan. Ik zie dat niet. Ik vraag me af, als ik lees: motie wordt op deze wijze 
afgehandeld, of hij dan denkt dat het college bedoelt dat het klaar is of dat ze bedoelen: we 
gaan op deze voet verder, want dat zou voor mijn woordvoering verschil maken.
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00:25:48

De heer Leemhuis: Wij wachten het af wat het college daar op antwoord, maar als ik zie in 
een brief dat er staat: we beschouwen het als afgehandeld, dan bedoelt het college dat ze 
het hebben ingebracht in het geheel, maar voor mij is het pas afgehandeld op het moment 
dat de brug ligt en we allemaal tevreden zijn met het eindresultaat. Dat is wat ik probeerde 
te benadrukken. Dan kom ik op de kosten, daar verbaasd mijn fractie zich over. Ik zal het 
even cru zeggen: er komt een brug omdat de Rijkswaterstaat en het rijk dat wil. De 
gemeente Groningen en de raad van Groningen zegt: we willen daar onder deze 
omstandigheden aan meewerken, dan dienen we daar een tal van moties over in en dan 
zegt de Rijkswaterstaat, dan mag u alles betalen. Ik heb best begrip dat sommige wensen 
indienen die niet passen bij Rijkswaterstaat en dat als die meegenomen worden, dat de 
gemeente ook aan de lat staat, maar als ik in de brief lees dat de kosten grotendeels voor de 
gemeente zijn, dan zou ik het college willen oproepen nog even in gesprek te gaan met 
Rijkswaterstaat en duidelijk maakt dat deze raad voor een deel meegaat met deze brug, 
omdat Rijkswaterstaat het wel. Ik zie u al kijken. Mag ik nog één zin, of is het voorbij?

00:26:59

Voorzitter: Ik zou zeggen doe u laatste zin nog.

00:27:02

De heer Leemhuis: Dan kies ik nog één ding. Ik sluit me aan bij de vragen over: waar blijft de 
tijdelijke oplossing? Wanneer horen we daarvan? Ik ben het eens met de oproep van 
mevrouw Poelstra-Bos over de veiligheid in de omgeving van de brug, want ook ik woon in 
de buurt, ik hoor die signalen en ik weet niet hoe hard ze zijn, maar ik wil het college 
oproepen om heel serieus te kijken naar de veiligheidssituatie rondom de brug.

00:27:29

De heer Leemhuis: Bedankt voor deze lange laatste zin, meneer Leemhuis. Dan geef ik het 
woord aan de heer Pechler van de Partij voor de Dieren.

00:27:36

De heer Pechler: Dank u wel, voorzitter. Als eerste onze dank aan de ambtenaren en de 
wethouder voor de heldere en uitgebreide reactie op alle aangenomen moties. Mijn fractie 
is allereerst erg blij dat de Hunzeloop wordt hersteld en dat er meer wandelroutes worden 
aangelegd met de onderdoorgangen onder het brugdek aan beide kanten. We willen het 
college wel vragen om in het kader van de ecologie waarvan wordt gezegd dat die wordt 
versterkt, zoveel mogelijk groen en bomen bij de aanleg te behouden, in plaats van ze 
achteraf te moeten compenseren. Bij de bouw van de nieuwe flats aan het einde van de 
Korreweg aan de stadszijde van de brug is dat goed gelukt. Er zijn enorm veel bomen aan de 
waterzijde gespaard gebleven, ondanks dat het er eerst op leek dat het niet zou lukken. 
Laten we die goede trend voortzetten bij de bouw van de brug en dan met name aan de 
Ommelandzijde waar er behoorlijk wat staan. We zijn tevreden met de toezeggingen om 
omwonenden goed te betrekken, de invloed die we als gemeente krijgen op de esthetische 
waarde van de brug en de expliciete aandacht voor toegankelijkheid en het betrekken van 
de werkgroep toegankelijk Groningen voor het voorlopige en definitieve ontwerp. Wat 
betreft het bedieningsregime om het aantal openingen te verkleinen, zijn we voorzichtig 
optimistisch, maar vooral benieuwd naar de daadwerkelijke plannen die gelijk met het 
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voorlopig ontwerp komen. We hebben nog een vraag en een kritische noot. De vraag gaat 
over het niet uitvoeren van de motie: Droog over wegens vermeende sociale onveiligheid. 
Als het risico hierop bij een overkapt rustpunt zo groot is, dan kunnen we volgens dezelfde 
logica net zo goed alle bushokjes ontmantelen. Waarom is het risico hier zo veel groter dan 
bij OV-haltes, want qua inpassing lijkt het prima in de schets te passen en is het ook niet 
bepaald een overbodige luxe voor mensen in een rolstoel of met een rollator die geen 
gebruik kunnen maken van de voetgangersbruggen. Tot slot nog een opmerking. Ik kan me 
aansluiten bij mijn buurman, de heer Leemhuis over die kosten van vier miljoen die op ons 
bordje komen, want dat is wel wat wrang aangezien die hoge brug een wens was van 
Rijkswaterstaat en wij die proberen te optimaliseren, dan mogen zij ook bijdragen aan die 
kosten wat ons betreft.

00:29:31

Voorzitter: Dank u wel, de heer Pechler. De heer Staijen, is het een woordvoering? Gaat u 
gang.

00:29:37

De heer Staijen: Dank u wel, voorzitter. De Stadspartij ziet al deze moties als een kans of toch
grotendeels als een doekje voor het bloeden nadat er een hoogte besluit is genomen dat 
tegen de wens van een groot deel van de bevolking was. De motie om de hoogte te 
realiseren was van begin af aan al tot mislukken gedoemd, omdat de hoogte al bepaald was 
en dat blijkt ook wel, want alleen aan één zijde wordt de helling nog marginaal verminderd 
en verder niet. Bij de plannen met de Maaskade zien we graag een tijdspad. GroenLinks had 
het er net al over, hoelang gaat het zoeken naar alternatieve ligplaatsen duren? Een klein 
extra kansje, voorzitter, mijn fractie heeft begrip voor het niet aanpassen van de Oeverlijn 
aan de Zuidoostzijde van de brug. Dat levert weinig op en kost heel veel geld, maar 
misschien is hier nu ruimte om een paar ligplaatsen te creëren voor de recreatievaart. 
Voorzitter, partij voor de dieren had het er net al over. De Stadspartij betreurt het ten 
zeerste dat de angst voor jongeren hangplek een argument moet zijn om de wachtende 
voetgangers en mindervaliden geen schuilmogelijkheid tegen de regen te bieden als de brug 
open is. Een dwingend hoogte meetsysteem voor de beroepsvaart zoveel om mogelijke 
openingen te kunnen voorkomen en anderzijds de brug tegen aanvaringen te kunnen 
behoeden, maar voor de recreatievaart is een [onhoorbaar 00:30:56-00:30:57] regime 
absoluut overbodig. Vrijwel alle recreatievaart past zo onder deze brug door en dit 
vaarwater maakt geen deel uit van wat ze noemen de Staande Mastroute.

00:31:11

Voorzitter: U heeft voordat u verdergaat een vraag van de SP, van de heer De Waard. Gaat u 
gang. U heeft geen interruptie van de heer De Waard van de SP. Gaat u door.

00:31:22

De heer Staijen: Voorzitter, het college geeft steeds iets aan over participatie inspraak. Het is 
inderdaad zo dat er regelmatig gesprekken plaatsvinden met belangengroepen en met 
wijkcomités, maar ons bereiken ook nog steeds klachten dat het veelal een 
eenrichtingsverkeer communicatie is van de kant van Rijkswaterstaat en van de gemeente.

00:31:42

Voorzitter: Voordat u verdergaat heeft u een interruptie van de heer Jaarsveld.
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00:31:50

De heer Jaarsveld: Ik hoorde de Stadspartij eerder in het betoog aangegeven dat u niet 
kunnen vindt dat door de angst voor hangjongeren de schuilplaats er niet komt. Ik ben 
benieuwd waarom? Ik vind het een vrij reële angst. Ik ben benieuwd naar uw overwegingen 
daarbij.

00:32:08

Voorzitter: Meneer Staijen, aan u het woord.

00:32:09

De heer Staijen: Ik hoef geen antwoord te geven. De heer Pechler gaan we dan ook alle 
bushokjes en alle speeltuinen in deze stad slopen omdat daar hangjongeren kunnen komen?
Ik vind dat geen argument om de zorgvoorzieningen niet meer aan te leggen. Ik ga verder.

00:32:28

Voorzitter: Gaat u verder.

00:32:29

De heer Staijen: Even kijken waar ik gebleven was. Tot slot. De Stadspartij maakt zich grote 
zorgen over het voor onbepaalde tijd uitstellen van de tijdelijke hellingbanen. Ik ben niet de 
enigen die daarover praat. Dit is het volgende trieste voorbeeld van deze gemeente van een 
onvoldoende voorbereid project. Op dit moment is passage voor veel mensen een te zware 
en soms zelfs onmogelijke barrière en die oversteek is nu al anderhalf jaar niet mogelijk voor
een grote groep mensen en er is in de wijde omgeving geen alternatief. Het probleem is nu 
deels ondervangen. Dit jaar zal er een vergunningaanvraag komen voor een veel moeilijker 
systeem. Over hoelang praten we dan met de extra vertraging voor dit project, wat nu al 
anderhalf jaar wacht? Wie draait op voor de extra kosten? Is dat de gemeente, is dat 
Rijkswaterstaat en wat zou de kostenraming kunnen zijn? Tot zover.

00:33:32

Voorzitter: Dank u wel, meneer Staijen van de Stadspartij 100 procent voor Groningen. De 
heer Waard had al even de hand omhoog. Mag ik u nu alsnog het woord geven voor uw 
woordvoering? Gaat u gang.

00:33:42

De heer Jaarsveld: Het is goed dat er schot zit in de zaak en dat er nu wat meer duidelijk is. 
Het is een belangrijke verkeerskader voor de omwonenden en de gemeente als geheel. Er 
moeten heel veel mensen overheen, en ook voor veel mensen is dat nu onmogelijk. Dat de 
brug er al zo lang uit is, is wel echt een probleem. Het is mooi dat er nu wat perspectief is. 
Het is wel jammer dat het nog zo lang duurt voordat de nieuwe brug er is, 2026-2027 is nog 
ver weg. De SP-fractie is bang dat dit nog wel eens langer zou kunnen duren. Onderaan de 
collegebrief staat namelijk dat de planning nog herijkt moet worden. Wat houdt dat dan 
precies en heeft het college het idee of dit de planning nog verder in gevaar kan brengen. 
Daarnaast nog de kosten. Een nieuwe brug is gigantisch duur en met alle prijsstijgingen 
wordt het nog veel duurder dan dat het al was. We moeten waarschijnlijk voor een deel van 
de kosten opdraaien voor de uitbreiding van de scope van het project. Wanneer er extra 
kosten gemaakt zullen worden bij het bouwen van de brug zelf, waar komen die kosten dan 
terecht? Het is niet weer situatie zoals bij de zuidelijke ringweg, waar de kosten een 
probleem werden. Over de zuidelijke ringweg gesproken, bij dit project werd 
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gebruikgemaakt van een aanbestedingsvorm genaamd design en construct, een vorm 
waarbij de aannemer veel vrijheid krijgt. Bij de vormgeving gaat het hier om dezelfde vorm 
en zo ja, wordt er dan rekening gehouden met het risico van verdere vertragingen?

00:35:17

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Leemhuis van GroenLinks.

00:35:21

De heer Leemhuis: Ik vond het wel interessant punt wat de heer Waard maakte over die 
contract vorm. Waar het mij even omgaat: Ik zie het risico ook heel duidelijk. Laat dat 
duidelijk zijn. Een voordeel van de contractvorm was dat allerlei moties die wij hebben 
ingediend, die een soort van uitdaging aan de bouwer is, van probeert u het wegdek nog een
beetje breder te maken, worden nu in deze fase in de brief al afgewezen, terwijl mijn fractie 
zou zeggen: kunnen we niet juist de bouwer dat nog laten uitproberen? Wat vindt u 
daarvan?

00:35:53

Voorzitter: De heer De Waard, aan u het woord.

00:36:01

De heer de Waard: Op dit moment is het zo dat we nog steeds in een voorfase zitten en er 
moeten nog allemaal besluiten komen. Er was al een mooie planning voor en daar kunnen 
we nog verder over doorpraten. Ik ga ervan uit dat we tijdens het proces als raad nog 
geïnformeerd worden en de mogelijkheid krijgen om te sturen. Als dat niet zo is, dan hoor ik 
dat graag van het college. Dan over de moties en de kansen. Het meest is vrij duidelijk en 
kunnen wij ons ook goed in vinden. Ik heb wel nog vragen over de motie Droog Over. Het is 
de motie die oproept dat er schuilplekken moeten komen voor mensen die minder goed ter 
been zijn en daarom moeten wachten als de brug open staat. Deze motie gaat dus niet 
uitgevoerd worden en de toelichting roept vragen op. Wordt er onder andere gesteld dat 
het niet in het ontwerp zou passen en dat esthetisch niet verantwoord is om af te haken ter 
plaatse. Daar geloof ik niet veel van. Zoals mijn buurvrouw zei, we hebben zo veel knappe 
koppen, dat moeten we echt wel kunnen passend maken in het ontwerp met een groen dak 
bijvoorbeeld. Dat is direct goed voor de waterhuishouding en de insecten. Zoiets kan ik me 
best voorstellen dat het de mogelijkheid is. Nog een ander bezwaar is het gevaar sociale 
onveiligheid door het aantrekken van hang jongeren. Als dat zo een groot bezwaar is, 
waarom komen er dan tunnels onder die hellingen? Gaan daar dan geen hang jongeren 
staan? Waarom is dat een bezwaar om het niet doen? Daarnaast vroeg ik me af of de 
werkgroep toegankelijk Groningen ook om een advies is gevraagd bij de beoordeling van dit 
specifieke voorstel, en wat hij dan gezegd heeft. Het gaat tenslotte om de mensen die er 
belang bij hebben dat die brug goed toegankelijk is voor iedereen. Dat was het.

00:37:56

Voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Pestman van de PvdA.

00:38:03

Mevrouw Pestman: Voorzitter, de campagne "kies exact" kwam voor mij jaren te laat. In mijn
tijd werd het niet nodig geacht dat een meisje wiskunde koos. Ik hoor het mijn docent 
wiskunde nog zeggen toen ik voor de keuze stond om het vak wel of niet te kiezen. Hij zei: 
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"ben jij van plan om brug te gaan bouwen"? Als het antwoord nee was zei hij: "dan heb je 
ook geen wiskunde nodig". Nu zit het meisje van toen alsnog zich bezig te houden met de 
constructie van bruggen en moet daar iets van vinden. De plannen zien er op papier prachtig
uit: meer groen, een Waterweg hersteld, heel veel moties worden uitgevoerd. Je zou 
zeggen: wat wil een mens nog meer? Een grondige financiële onderbouwing natuurlijk, maar
dan blijkt dat de extra investeringskosten nog niet opgenomen zijn in een meerjaren 
begroting. Ook van onze kant de vraag: hoe gaan we al dat moois betalen? Als iemand die 
geen wiskundige achtergrond heeft, heb ik me toch maar eens beziggehouden met het 
hellingspercentage. Het zou als streefwaarde 0,075 mogen zijn. Er zijn geen wettelijke eisen, 
maar de ene kant van de brug wordt dat is 0,085 en de andere kant wordt 0,1. Dan zit je 
boven de streefwaarde en dan zie je zo een staartje van allerlei andere bruggen, het Emma 
viaduct. Dan doen we dat met die nieuwe brug best heel redelijk, dat klopt wel. Hoe goed is 
goed in dit geval, want het is een brug die pas in 2026-2027 klaar is. Dan zou je toch zeggen 
dat er een brug moet liggen die voor iedereen goed toegankelijk is. Dan maken wij ons 
zorgen over mensen in rolstoelen of met een rollator. De bevolking vergrijst. Er zijn steeds 
meer rolstoelen, steeds meer mensen met een rollator. Ik weet niet of iemand hier wel eens 
een rolstoel geduwd heeft vanaf het Zuiderdiep de Herenstraat in. Je weet niet wat je 
overkomt. Ik had er iemand in die slank en tenger is, maar het was echt dat ik voor het eerst 
merkte dat het daar omhoogloopt. Ook vanuit ons het verzoek: kijk nog heel goed naar de 
toegankelijkheid van die brug en heel stiekem dacht ik bij mezelf: ik zie op die plaatjes van 
die enorme pilaren. Zou het misschien mogelijk zijn dat je daar een lift aanlegt. Aan de ene 
kant een lift, huppekee oversteken en aan de andere kant met de lift weer naar beneden. Ik 
leg het hier maar eventjes neer. Wij verwonderen ons ook over het feit dat die tijdelijke brug
er nog niet ligt, want het klinkt wat gek dat de kade en de ondergrond niet sterk genoeg zijn 
voor een tijdelijke oplossing. Daar moet straks wel die hele zwaar de brug komen. Hoe gaan 
we dat dan doen als de ondergrond nu niet sterk genoeg is? Wanneer is het zo ver? 
Wanneer komt die tijdelijke oplossing en waarom moet dat tot 2026-2027 duren voordat de 
brug er ligt?

00:40:39

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Pestman. Ik kijk even rond. De heer Havinga van de VVD 
gaat uw gang.

00:40:48

De heer Havinga: Dank u wel. Ik denk dat ik het erg kort kan houden. Het is inmiddels alweer
even geleden dat de brug is aangevaren. Op zich is het mooi dat we nu kijken naar kansen in 
deze toch wel vervelende situatie voor heel veel mensen. Concreet wil ik het eigenlijk over 
twee dingen hebben. Ten eerste toch even de participatie, waarbij we zeggen dat vanuit de 
gemeente dat nu goed opgepakt is, maar dat we toch wel meekrijgen van bewoners dat 
vooral vanuit Rijkswaterstaat het soms wel lastig is en we zouden graag zien dat het college 
hier ook actief op inzetten, al is het maar om voor de bewoners heel duidelijk te hebben 
waarom Rijkswaterstaat bepaalde keuzes wil maken en bepaalde standpunten heeft en dat 
het belangrijk is om toegankelijk Groningen goed te betrekken. Wat hebben mensen met 
hulpbehoefte daadwerkelijk nodig als het aankomt op de overgang van deze brug en de 
tijdelijke brug. Dan kom ik ook op de tijdelijke brug. Wij betreuren echt ten zeerste dat de 
realisatie nog langer gaat duren. Nu blijft het bij de vergunningaanvraag dat de grond niet 
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stevig genoeg is. Hoe kan het dat het zo laat pas ontdekt is. Dit lijkt me iets wat al veel 
eerder ontdekt had kunnen zijn als is het maar bij het begin al in de planfase. Dat is wel een 
concrete vraag aan het college. Hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen?

00:42:08

Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Bernabela, ga uw gang.

00:42:15

Mevrouw Bernabela: Bedankt, voorzitter. Het is inmiddels al bijna anderhalf jaar geleden dat
de Gerrit Krolbrug is aangevaren en al die tijd is dit stuk van de stad minder goed bereikbaar 
voor mensen die de brug niet kunnen opklimmen met de fiets of met een ander 
vervoersmiddel en dat terwijl delen van de stad juist toegankelijker worden gemaakt voor 
mensen met een beperking. Het duurt nu allemaal echt wel lang. Dat terwijl het de fout was 
van een schipper die de vaarroute niet goed bestudeerd had van tevoren, iets wat een 
schipper wel zou moeten doen. Ik ken verschillende mensen die om die reden niet meer met
de fiets de stad in kunnen gaan omdat ze de klim niet kunnen maken. Er zijn stewards, maar 
in de avond zijn die er niet meer. Ik zag de vorige keer wel eentje aan de ene kant van de 
brug maar aan de andere kant was hij er niet. Daarom dan ook mijn vraag: is het mogelijk 
om stewards aan beide kanten te hebben die kunnen helpen? Dat is misschien een tijdelijke 
oplossing. Wij vinden het jammer dat er is voorbij gegaan aan de petities en de inspraak van 
de omwonenden. Wij zien in het plan dat het groen en de ecologie zijn meegenomen. Dat 
vinden wij positief en dat er rekening gehouden wordt bij de nieuwe brug met een maximale
hoogte voor mensen met beperkingen, maar is het voldoende. Als ik het zo hoor, is dat niet 
zo, want die Herenstraat vind ik ook wel een hele klim. We hopen dat de nieuwe brug 
zonder problemen gebouwd kan worden, zodat dat deel van de stad weer bereikbaar wordt 
voor iedereen. We willen graag weten wanneer de tijdelijke hellingen wel gerealiseerd 
kunnen worden. Dat was het.

00:44:00

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Bernabela. Ik kijk even rond. Mevrouw Van der Heide van 
de ChristenUnie. Gaat uw gang.

00:44:06

Mevrouw Van der Heide: Dank u wel. Allereerst vindt onze fractie het ook een fikse 
tegenvaller dat de tijdelijke maatregel niet door kan gaan, omdat de hellen niet stevig 
genoeg is voor de kanten. Wij vragen ons af waarom dat niet eerder ontdekt is en waarom 
we niet eerder andere oplossingen konden vinden voor dit probleem en waarom we niet 
alsnog dit jaar gebruik kunnen maken van een tijdelijke brug. Verder zal ik niet in herhaling 
vallen van wat er allemaal is gezegd. Echter wil ik wel eén ding nog even specifiek aanstippen
en dat is de toegankelijkheid voor iedereen, die wij ontzettend belangrijk vinden. Er wordt 
nu wel verwezen naar de bestaande richtlijnen, maar we zijn benieuwd of er niet meer 
gedaan kan worden dan de bestaande richtlijnen. We zijn benieuwd naar de concrete 
uitwerking daarvan.

00:45:08

Voorzitter: Dank u wel. Dan resteert de heer Jaarsveld voor het CDA. Gaat uw gang.
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00:45:16

De heer Jaarsveld: Dank u, voorzitter. We hebben het vandaag over de Paddepoelsterbrug, 
oh nee, toch niet, maar je zou het wel denken. De geschiedenis lijkt zich te herhalen, een 
geschiedenis van deadlines en uitstel, van perspectief en teleurstelling. De vigerende 
planning is dat de nieuwe brug in 2026- 2027 in gebruik kan worden genomen, maar een 
pessimist zou denken: gaat dat inmiddels over de tijdelijke brug? Hoeveel uitstel hebben we 
al gehad? In de brief over dat uitstel van 25 november is stuitend, vooral tegen de borst voor
mensen die voor de zoveelste keer perspectief hadden gekregen, want deze wethouder 
heeft gesproken over een deadline rond de zomer van 2022, over zo snel mogelijk, over dit 
jaar, over voor kerst en nu over een onzekere toekomst. Helaas kan u ons nog niet nader 
informeren, maar ik vraag u: wanneer krijgen deze mensen duidelijkheid? Wanneer krijgen 
wij duidelijkheid? Gaat u voor de zoveelste keer een deadline geven? Hoe verstandig zou het
zijn om dat opnieuw te doen? Hoeveel teleurstelling en uitstel is het nog waard? Voorzitter, 
ik zou me voor het overige kunnen herhalen in wat de Partij van de Arbeid heeft 
uitgesproken op de wiskundelessen en de duwtocht vanaf het Zuidendiep. Ik deel de 
woordvoering van de Partij van de Arbeid van a tot z en daarom zal ik u niet verder vervelen.

00:46:49

Voorzitter: Dat doet u niet snel, maar dank voor uw woordvoering. Daarmee hebben we in 
ieder geval deze termijn iedereen aan het woord gehad en is het woord aan de wethouder. 
Meneer Broeksma het woord is aan u.

00:47:05

De heer Broeksma: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de leden van de commissie voor uw 
inbreng. Het is mooi dat er een aantal kanten hebben kunnen weten te identificeren en 
kunnen opnemen in de plannen die horen bij de realisatie van de definitieve Gerrit Krolbrug.
We hopen ook veel moties op te nemen in de uitwerking, alhoewel niet allemaal. De 
Hunzeloop is door een aantal van u genoemd, een mooie langgekoesterde wens waar we 
met het Groninger landschap, ook Noorderzijlvest aan willen werken, maar ook de 
vormgeving aan de Ommelandzijde, waardoor we een maximaal ecologisch effect kunnen 
realiseren. In het proces gaan we zeker de buurt betrekken, u heeft dat gelezen, dat doen 
we ook. Vanavond is er een bijeenkomst, volgende week is er een bijeenkomst en dat blijven
we doen. We proberen het proces voor het definitieve Gerrit Krolbrug zo snel mogelijk te 
realiseren, maar het gaat wel een paar jaar duren en daar zijn verklaringen voor. Het 
voorlopige ontwerp proberen we zo te maken dat zoveel mogelijk kansen en moties daarin 
opgenomen zijn. Vervolgens moet er een aanbesteding ontwerp zijn, moet er een aannemer
komen, een definitief ontwerp, er moet een vergunning aangevraagd worden en het moet 
dan ook nog een keer gerealiseerd worden. Dat zijn processen die tijd nemen en helaas gaat 
dat niet eerder zijn dan 2026. Een aantal van u sprak over de veiligheid van de 
Hoofdvaarweg van het Van Starkenborghkanaal. De gemeente werkt daar vooral aan mee, 
want alles wat de Rijkswaterstaat wil en wat het rijk wil zullen we volop doen, omdat zoals 
ook al gememoreerd is, een kanaal, een hoofdvaarweg dwars door de stad met aan 
weerszijden veel bebouwing. Er wonen daar veel mensen en dat moet op een veilige en 
goede manier. Een aantal van u vroegen ook naar de veiligheid rondom de brug. Het is altijd 
zoals je in gesprek bent met mensen over het ene onderwerp dat er breder getrokken wordt
aan het onderwerp. De recente incidenten hebben volop de aandacht van de gemeente en 
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ook van de politie. Wij horen uw signaal en daar gaan we ook mee verder. De afgewezen 
moties: GroenLinks zegt dat een aantal moties nog niet zijn afgehandeld naar de zin die wij 
hebben verwoord is: de motie wordt op deze wijze afgehandeld, met daarin een 
toekomstperspectief. Het klopt dat die pas echt is afgehandeld als hij in het voorlopig 
ontwerp is opgenomen, of misschien zelfs als de brug helemaal klaar is en het gerealiseerd 
is. Dat is de intentie zoals in die zin bedoeld is. Het is niet alleen om haar papier, we willen 
echt de motie op deze wijze in de toekomst gaan afhandelen. Dat is wat we hier 
aankondigen. Dat de motie wordt afgewezen, omdat het ontwerp aan de richtlijnen voldoet,
bijvoorbeeld de breedte van de brug. Het is niet ons finale argument, maar als je iets wil wat 
verdergaat dan de richtlijnen en in feite doen we dat. De stoepen zijn breder dan de richtlijn 
van 1m80, daar maken we twee meter. Als je dat op de brug doet dan moet je dat ook op de
hellingen doen. Dat heeft effect op de breedte van de hellingen. Dat heeft weer een effect 
op de nabijheid van de woningen en de tuintjes. Er zijn inhoudelijke redenen om aan die 
motie over de breedte van de bruggen te voldoen, maar het kost ook geld. Op het moment 
dat je zegt: er zijn een aantal kansen en een aantal moties die wij graag willen en een aantal 
moties die minder urgent zijn, omdat er meer dan voldaan wordt aan de richtlijnen en u zegt
dat geld kunnen we beter gebruiken. Aan de andere kant zijn er andere moties die een 
grotere toegevoegde waarde hebben. Dat brengt mij bij het punt financiën. De brug is een 
wens van het rijk, ook als hij niet uitgevaren was had die vervangen moeten worden. In 
verband met het project naar de vaarwegklasse 5a. Het zijn ook kansen, moties en wensen 
van gemeentewege. Dit is allemaal opgenomen in het totaalplaatje wat betaald wordt, deels
door het rijk, maar ook deel door de gemeente, waarvan het rijk zegt die brug zal dan wel 
maar die Hunzeloop is iets wat onafhankelijk is van die brug. Het is ons gelukt om die 
Hunzeloop toch in het programma te krijgen. Het is een langjarige wens geweest van het 
Groninger landschap en Noorderzijlvest. Het gaat om de Hunzeloop maar het waterschap is 
Noorderzijlvest. Daarin zullen we met zijn drieën moeten kijken hoe we die financiering op 
een goede manier rond krijgen. Dat is het antwoord richting de Partij van de Arbeid. Hoe 
gaan we dat betalen? Op het moment dat we hier bij u terugkomen, zullen we dat financiële 
overzicht maken en een voorstel doen over hoe dat gefinancierd kan worden, deels door het
rijk, deels door ons en door partners die daar belang bij hebben. De [onhoorbaar 00:52:29-
00:52:30], uw motie was dring aan bij het rijk dat zo snel mogelijk te regelen. Om de ligplaats
van de [onhoorbaar 00:52:35-00:52:36] zo snel mogelijk te veranderen. Het heeft ook een 
effect op de relatie met de Paddepoelsterbrug. We hebben er alle belang bij dat daar zo snel
mogelijk helderheid over komt. Dat is ook de boodschap die we keer op keer aan 
Rijkswaterstaat geven. Het proces is al geruime tijd bezig om te zoeken naar een alternatieve
ligplaats op het moment dat die gevonden is, zal dat gerealiseerd kunnen worden. Ik kan u 
nu geen definitieve datum aangeven waarop dat dan klaar zou zijn.

00:53:06

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Leemhuis.

00:53:10

De heer Leemhuis: Mijn fractie neemt volledig aan dat het college zijn best doet. Daar 
twijfelen we niet over. Wij snappen dat je niet van vandaag op morgen een nieuwe plek hebt
gevonden, maar we hebben geen antwoord op de vraag. Heeft Rijkswaterstaat er ook een 
prioriteit van gemaakt, want er zijn omwonenden die er echt last hebben van de uitstoot, 
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het lawaai leggen, ze leggen ook schepen aan die onveilig zijn. Mijn fractie is wel een beetje, 
los van dat we overtuigd zijn dat het college zich inspant. Wat is het antwoord van 
Rijkswaterstaat en wanneer horen wij daarover?

00:53:44

Voorzitter: De heer de wethouder.

00:53:47

De heer Broeksma: Het signaal dat ik nu krijg is dat begin 2023 duidelijkheid is waar de 
ligplaats stand zou moeten komen. Vervolgens moet het nog gerealiseerd worden met de 
gebruikelijke planologische procedures van alles. De motie Droog Over: kwalitatief doet dat 
afbreuk aan het geheel. De bushokjes in mijn woorden, zonder dat er denigrerend te 
bedoelen lijken niet goed in te passen op de plek waar ze zouden moeten zijn. Ze komen wat
onderaan te staan in een kleine ruimte in een uithoek. Het is ook niet makkelijk te bereiken 
en in de donkere uren is dat een nogal rustige plek. Gegeven het feit dat het een risico 
inhoudt en we zien dat ook op andere plekken. Elders doen we dat niet bij verkeerslichten of
bij bruggen. Daar is er de algehele afweging op het moment dat het niet goed in te passen is,
op het moment dat er risico's zijn op oneigenlijk gebruik. Er is de afweging geweest om het 
hier niet toe te voegen. De toegevoegde waarde is te klein of zelfs negatief, omdat het 
kwalitatief afbreuk doet aan het plaatsen als geheel.

00:55:08

Voorzitter: De heer Pechler van de Partij voor de Dieren wil daar even op reageren.

00:55:11

De heer Pechler: Dank u, voorzitter. Ik heb er inderdaad over nagedacht, want dat is elders 
ook niet gebeurd. Het feit is wel dat bij een klasse b vaarweg, de tijd dat het duurt voordat 
alle schepen zijn gepasseerd en de brug weer begaanbaar is, een stuk langer is dan bij 
andere bruggen. Dat dit niet speelt op andere bruggen over de vaarweg is om dat bij de 
oude sluis de mensen de alternatieve route kunnen nemen. Je hebt de Busbaanbrug, de 
Noordzeebrug die zo hoog is dat het niet speelt. Dit is wel één van de aller drukste bruggen. 
Vandaar dat mijn fractie naar de meerwaarde op deze locatie, ook al doen we het Elders 
niet, wel inziet. Ik denk dat het kwalitatief er ligt dat iemand met een rolstoel of rollator er 
heel anders over denkt dan iemand die nog vrolijk wordt van een esthetisch plaatje dat 
anders misschien niet helemaal klopt.

00:56:01

Voorzitter: De heer de wethouder.

00:56:04

De heer Broeksma: Ik begrijp uw afwegingen. Bij andere bruggen zijn die wacht plekken er 
niet. De brugopening is tussen de vijf en zes minuten. Hetzelfde als voor de regenbui, als het 
allemaal gebeurt, dus ook naar de brug toe bij een onderdeel wachten tot de brug weer 
open is, voor die groep mensen die er niet overheen kunnen. Als het vervolgens nog blijft 
regelen dan blijf je nat worden. Ze hebben die functionaliteit beperkt ten opzichte van de 
esthetische afbreuk, de kwalitatieve afbreuk aan het geheel en dat er geen goede plek is, 
waar hij dan zou moeten komen, plus het feit dat er in de donkere uren op een rustige plek 
is en ook elders in de stad zien we die last ook soms in bushokjes. Voorzitter, ik ga verder 
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met de toegankelijkheid. Ik kijk daar goed naar. Die aansporingen we vaker gehoord en dat 
doen we vanzelfsprekend. We zijn in gesprek met de werkgroep toegankelijk Groningen. We 
hebben een specialistisch bureau ingeschakeld om dat zo goed mogelijk te houden. De 
motie over de hellingspercentage, mevrouw Pestman van de Partij van de Arbeid ging daar 
even op in. Dat kan zo goed, die tweeënhalf procent voldoet aan de normen. Aan de 
Ommelandszijde is weinig te halen vanwege de aansluitende straten. Aan de stadse kant 
proberen we dat zo veel mogelijk uit te vlakken met misschien een plateau tussendoor 
omdat daar de ruimte is tot aan het Oosterhamriklaan bij de rotonde aan het eind van de 
Fietsstraat. We proberen dat zo goed mogelijk te doen. Tenslotte voorzitter, de tijdelijke 
brug. Ik heb u daar een mededeling over gestuurd tot grote teleurstelling en dat is pas 
ontdekt op het moment dat de gemeente de vergunningaanvraag beoordeelde. Er is ontdekt
dat de ondergrond te slap is, zodat de snelheid die er in het eerdere proces zat, daar heb ik 
zelf ook op gedrukt, om zo snel mogelijk die tijdelijke brug te realiseren, het nu geresulteerd 
heeft in het feit dat de vergunning op deze manier niet verlengd kan worden, omdat er niet 
goed gefundeerd is en de ondergrond te slap is. Daar moet nu opnieuw getekend en 
gerekend worden. De Rijkswaterstaat probeert dat voor kerst nog, dus deze maand in te 
dienen. Daaruit moet blijken wanneer het klaar zou kunnen zijn. Ik ga de heer Jaarsveld 
indachtig, ik deel de teleurstelling zoals u die ook verwoord, ik zal niet weer een deadline 
noemen. Ik kan die niet noemen omdat de ontwerpen nog niet klaar zijn. Er zijn extra 
kosten. Dat geldt trouwens ook voor de hele tijdelijke brug, die liggen bij het rijk als concrete
vraag die gesteld is. Volgens mij heb ik op alles gereageerd.

00:59:18

Voorzitter: Dank u wel, dan heeft u een vraag van de heer Leemhuis en daarna van de heer 
Jaarsveld. De heer Leemhuis ga uw gang.

00:59:25

De heer Leemhuis: De vraag gaat over de vraag van de PvdA zojuist en daar zit wel een 
beetje een probleem waar ik mee zit. De PvdA zegt terecht: misschien moet daar wel een lift
komen, want ik denk ook, misschien is dat een uitkomst van het proces tussen de werkgroep
toegankelijkheid en hun experts die ze hebben ingehuurd. Ik weet nu nog niet of dat straks 
kan, omdat we werken richting VAO dus ik zit een beetje te zoeken. Wat kunnen wij straks 
als raad bij het VAO nog inbrengen terwijl hier een aantal dingen al afgesloten lijken te zijn? 
Ik weet niet of een lift kan en of het moet, of dat andere voorzieningen zouden moeten 
komen. Ik ben benieuwd wat er straks nog kan ik het VAO en daarna DO als de 
samenwerking tussen de werkgroep en hun adviseurs tot dat idee komen dat nodig zou 
moeten zijn.

01:00:18

Voorzitter: Eerst de wethouder en daarna de heer Jaarsveld.

01:00:23

De heer Broeksma: Als het gaat over het VAO, we zetten de stap naar het VAO toe. Dat is een
stap die we nu zetten door die kansen te benoemen die we proberen in te bouwen. Door de 
moties die u heeft aangenomen zo goed mogelijk te incorporeren waar wij vinden dat het 
niet kan of niet zou moeten dien ik te verwerpen. Met de werkgroep toegankelijk Groningen
en dat specialistisch bureau kijken wij naar wat er binnen deze context mogelijk is om de 
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brug voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Het hellingspercentage is tweeënhalf 
procent, er zijn rustpunten aan de beide zijden van de brug. We denken dat het goed en 
voldoende is. Dat hebben we ook in een eerdere instantie met u gedeeld. In die context 
proberen we, met dat specialistische bureau en met de werkgroep toegankelijk Groningen, 
de brug toegankelijk te maken voor iedereen. Dat is wat we doen.

01:01:23

Voorzitter: Dank u wel. De heer Jaarsveld aan u het woord.

01:01:26

De heer Jaarsveld: Dank u voorzitter en dank ook aan de wethouder voor zijn antwoord op 
mijn vraag rondom de deadlines. Het is fijn dat hij dat deelt, ook als hij straks meer wil, zou 
ik hem op het hart drukken: wees terughoudend in het stellen van een volgende deadline, 
wanneer het wel eens af zou kunnen zijn, als een nieuw ontwerp aanstaande is. Dat was 
maar de helft, want ik heb diezelfde vragen willen stellen en mee gesteld over de vigerende 
planning voor een nieuwe permanente brug, want daarover wordt nu geschreven 2026-2027
en in de zin later, maar dat wordt wel op dit moment herijkt want jongens, er ligt een rits 
aan dingen die het kan vertragen. We hebben dat uitstel van het vervallen van de bouw 
vrijstelling. We hebben de uitwerking van al die kansen moties die vanuit de raad zijn 
gedragen. We hebben de besluitvorming die hierover moet plaatsvinden en we hebben die 
motie van [onhoorbaar 01:02:17-01:02:18]. Er wordt opnieuw een deadline geschreven, net 
zoals we bij de Paddepoelsterbrug al zo vaak hebben gedaan. Hoe reëel acht de wethouder 
dat we 2026-2027 gaan halen en is het verstandig om het gewoon niet op te schrijven als we
steeds weer zien dat er één, twee jaar bijkomt en dat we over een halfjaar gaan zien als we 
dit hebben uitgewerkt, het wordt 2028-2029. Kunnen we of een deadline stellen en enig 
inzicht hebben, of we die gaan halen of kunnen we er gewoon mee ophouden? Dank u wel.

01:02:49

Voorzitter: Ik kijk even naar mevrouw Pestman. Wilt u reageren op de heer Jaarsveld of heeft
u een vraag aan de wethouder?

01:02:54

Mevrouw Pestman: Aan de wethouder?

01:02:54

Voorzitter: Dan gaan we eerst even het antwoord door de wethouder op de vraag van de 
heer Jaarsveld.

01:02:58

De heer Broeksma: De deadline is een inschatting over het proces van ons van nu 2026-2027.
Dat geeft wel een zekere marge aan. Het is wat mij betreft ook een signaal aan 
Rijkswaterstaat. Het moet niet veel langer gaan duren, maar wetgeving of onvoorziene 
omstandigheden kunnen altijd een rol spelen. De gang naar de raad van State, kan de zaak 
vertragen, dat weet ik allemaal niet. Wij koersen op 2026-2027 en geven daarbij aan dat er 
haast is, hoewel het nog vier jaar na nu is. Het is niet anders.

01:03:31

Voorzitter: De heer Jaarsveld.
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01:03:33

De heer Jaarsveld: Bedankt voor de gelegenheid, voorzitter. Ik begrijp wat u zegt en ik 
begrijp dat u druk wil uitoefenen op RWS maar tegelijkertijd is het zo dat u zelf opschrijft, 
maar RWS is dat proces nu aan het herijken en dan denk ik: al die mensen en er zijn veel 
mensen die mee bezig en al die bewonersgroepen en de mensen die zich verenigd hebben, 
iedereen die daar last van heeft leest nu weer 2026-2027 en voorzitter, ik ben bang dat we 
dat niet gaan halen en dat de wethouder met mij weet dat die kans buitengewoon klein is. 
Dan zou ik echt denken: waarom schrijven we het nog op? We houden mensen voor de gek.

01:04:26

Voorzitter: De heer de wethouder aan u het woord.

01:04:28

De heer Broeksma: Ik weet niet waarop u baseert dat de kans buitengewoon klein is, dat het 
in 2026-2027 klaar zou zijn. Een herijking betekent niet een vertraging, want ik weet niet wat
u meer weet dan mij.

01:04:41

Voorzitter: De heer Jaarsveld.

01:04:43

De heer Jaarsveld: Dat nodigt uit en daar ben ik mee begon in mijn woordvoering. Ik weet 
niet meer. U weet veel meer dan mij. Ik denk over vrijwel alles wat er te weten valt. Maar 
wat wij allebei weten, is die geschiedenis die we bij al die bruggen zien, dat die steeds een 
deadline geeft of dat er steeds planningen zijn en dat u elke keer daarop terug moet komen. 
Er wordt uitgesteld, we zien het constant gebeuren en dan denk ik: misschien moet u niet 
meer zo stellig die deadlines meegeven. Als we al die opsommingen zien in uw eigen brief 
waarin u aangeeft hierom is een herijking nodig, dan zijn dat stap voor stap punten waarvan 
wij allebei weten dat die in ieder geval het proces niet gaan versnellen. Dat is de reden dat ik
dat aangeef. Ik vind het jammer dat u daar toch haaks op reageert. We gaan het zien.

01:05:34

Voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Pestman.

01:05:37

Mevrouw Pestman: Ik heb twee dingen, ook één van de vertragende factoren, wil ik graag 
aanvullen op wat de heer Jaarsveld net zei, zou die slappe ondergrond kunnen zijn, want dat 
leidt bij mij tot zorg als ze daar al geen voorlopige voorziening neer kunnen leggen. Hoe doe 
je dat straks dan, als die enorme brug daar geplaatst moet worden? Dat is één ding. Mijn 
andere vraag waarvoor ik de eerste keer mijn vinger opstak gaat over de lift. Stel, het zou 
een uitkomst zijn van de groep toegankelijk Groningen. Staat u er dan voor open om daar 
goed naar te kijken en te zien of dat in te passen valt?

01:06:08

Voorzitter: De wethouder.

01:06:15

De heer Broeksma: Het is vaker vertoont dat een brug op een slappe ondergrond wordt 
gemaakt. Dat is een kwestie van de engineering en ik ga ervan uit dat Rijkswaterstaat het 
kan om die bruggen te realiseren. Elders op de Van Starkenborghkanaal zijn er bruggen met 
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dergelijke overspanningen gerealiseerd, dus technisch moet dat kunnen. Als het gaat over 
de lift. Ik wil geen hoop geven dat daar een lift komt. In de context van deze brug is dat geen 
goede optie, los van de nadelen die aan een lift kunnen zitten, over vandalisme of in onbruik 
raken en et cetera of een lift die relatief weinig gebruikt gaat worden, is dat geen reële 
optie.

01:07:10

Voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Leemhuis.

01:07:15

De heer Leemhuis: Helaas toch nog even over die lift. Het gaat mij niet persé om die lift. 
Waar mijn zorg zit is, want ik heb wel bij mijn woordvoering bij het indienen van deze motie 
als voorbeeld een lift genoemd, dus het is deel van ons gemeenschappelijk debat geweest. Ik
weet niet of daar een lift moet komen, maar ik vind het wel raar dat we nu op een punt zijn 
dat we al een aantal dingen af hebben gesloten en nu pas het gesprek met de werkgroep 
toegankelijkheid komt, die ondersteund wordt door een bureau met expertise, maar dat we 
nu al zeggen: een van de mogelijke uitkomsten sluiten we uit. Ik zou toch ook alleen al aan 
het college willen vragen om de werkgroep wel de ruimte te geven om dat zo serieus 
mogelijk te kunnen uitzoeken en als zij daarmee komen, dat we dat dan nog eens een keer 
kunnen wegen. Dat is mijn oproep, want laat ik het omdraaien. Hou rekening mee dat er 
dingen uit kunnen komen die misschien nog in het VAO zouden moeten, als we dat willen. Ik 
wil daar aandacht voor vragen.

01:08:21

Voorzitter: Een korte reactie van de wethouder op deze oproep.

01:08:24

De heer Broeksma: Ik zeg toe dat die aandacht er gaat komen. We zullen daarnaar kijken.

01:08:30

Voorzitter: De heer de Waard heeft ook een vraag.

01:08:34

De heer de Waard: Ik had gevraagd over het risico over extra kosten voor het bouwen van de
brug zelf en bij wie de dan liggen. Ik ga er van uit en ik hoop bij Rijkswaterstaat, maar goed, 
we weten het maar nooit. Ik hoop dat de wethouder die zorg kan wegnemen. Verder ook 
nog even over de motie van Droog Over, waarin de wethouder herhaalt dat het risico op 
hang jongeren een reden is om het niet te doen. Ik had ook gevraagd naar de vergelijking die
werd gemaakt met die tunnels dat we die wel maken, dat die veel meer uit het zicht zijn en 
dat de sociale onveiligheid daar veel groter is. Waarom is dat daar geen argument om het 
dan niet te doen.

01:09:23

Voorzitter: De wethouder.

01:09:25

Voorzitter: De extra kosten van de brug, er zijn twee type kosten: de kosten die 
samenhangen met de brug, de oeververbinding als zodanig, de aanlanding en alles wat 
daarbij hoort, en het extra verhaal zoals het herstel van de Hunzeloop en de vergroening en 
de ecologische waarde, enzovoort. Dat laatste zal een gemeentelijk verhaal zijn, al dan niet 
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met het Groninger landschap Noorderzijlvest. Extra kosten van de brug en van de 
oeververbindingen liggen bij het rijk. Die afspraken zijn ook eerder in eerdere instantie 
gemaakt in het [onhoorbaar 01:09:54-01:09:55] van 2018. Een bushokje en de 
onderdoorgangen zijn verschillende dingen. Een onderdoorgangen heeft een bepaalde 
breedte, is verlicht en dat is geen kleine plek om te hangen. Dat is echt iets waarvan we 
denken dat de kans op sociale onveiligheid veel kleiner is, omdat je zicht hebt aan aan alle 
kanten bij de onderdoorgang en met verlichting kun je daar zaken oplossen. De verdenking 
dat daar de sociale veiligheid niet in het geding is, ik heb daar verschillende punten voor 
genoemd waarom dat een slecht uitvoerbaar idee is, om dat het afbreuk doet aan het 
geheel. Eén van de argumenten was de sociale onveiligheid die te verwachten valt, die we 
ook elders zien op dit soort plekken, gegeven het feit dat het weinig toevoegt of misschien 
wel afbreuk doet aan het plaatje als geheel, zeggen we: deze motie moeten we niet doen.

01:10:58

Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Ik zie nog een vraag van D66, mevrouw 
Poelstra-Bos.

01:11:05

Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel. Wat bij mij blijft hangen, is dat ik niet helemaal helder 
heb wat de verantwoordelijk van RWS en van de gemeente is. U gaf net ook aan van ik ga 
ervan uit dat RWS goed kijkt naar de ondergrond en dat het dus gaat lukken technisch, maar 
kunt u ook toezeggen dat u dat heel snel gaat checken en dat ook alle andere taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn richting ons, wat de gemeente doet en wat RWS doet. 
U heeft net al aangegeven en een antwoord op de heer de waard, waar de kosten liggen, 
maar betekent waar de kosten liggen ook verantwoordelijkheden of zijn er nog anderen 
verdelingen in.

01:11:45

Voorzitter: De wethouder.

01:11:47

De heer Broeksma: Die verdeling is helemaal helder. Het zijn [onhoorbaar 01:11:47-
01:11:48] wat is van de gemeente en wat is van Rijkswaterstaat? Een brug kan gewoon 
geïngeneerd worden. Dat gebeurt niet in een voorlopig ontwerp, dat gebeurt in het 
definitief ontwerp, waar van de bouten tot en met de heipalen en alles geïngeneerd wordt. 
Zo een brug is te bouwen op die plek. Er lag al een brug, ze is gewoon te bouwen. Dat 
gebeurt gewoon.

01:12:17

Voorzitter: Een vervolgvraag van mevrouw Poelstra-Bos

01:12:19

Mevrouw Poelstra-Bos: Is dat een toezegging dat u dit ook direct gaat checken of er is dat 
een toezegging dat het gaat lukken?

01:12:25

De heer Broeksma: Als dekt mij grote kwaliteiten toe dat ik een technisch ontwerp kan 
checken of dat goed genoeg is. Ik dank u daarvoor. Ik zie daar een compliment in, maar het 
is niet verstandig dat ik dat ga checken. De engineers van Rijkswaterstaat gaan dat tekenen 
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en rekenen. De vergunningverlening ligt bij de gemeente en wij doen dat nog eens 
dunnetjes over om te kijken of de brug zoals getekend is, ook gezien de bodemdaling 
voldoet aan de eisen die daar gesteld moeten worden. Dank u wel.

01:12:57

Voorzitter: Mevrouw Bernabela.

01:13:01

Mevrouw Bernabela: Ik had nog gevraagd wat er in de tussentijd gebeurt, want er zijn nu van
die steward. Alleen was e' maar eentje aan één kant en de andere kant was hij niet en in de 
avond was hij er ook niet. Is het mogelijk om ze meer te laten komen en ze wat meer kunnen
helpen?

01:13:18

Voorzitter: De heer de wethouder.

01:13:21

De heer Broeksma: De stewards werken in opdracht van Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat 
peilt bij gebruikers of er behoefte is aan meer. Sinds 15 mei 2021 ligt de brug eruit en zijn 
hier stewards ingesteld. Ik begrijp dat Rijkswaterstaat denkt dat voldoende is zoals het nu is. 
Als er andere signalen zijn en er meer gebruik nodig is dan nu, dan kan de situatie 
heroverwogen worden, maar ik begrijp van Rijkswaterstaat dat het nu niet het geval is.

01:14:03

Voorzitter: Dank u wel voor uw antwoorden. Ik kijk nog even rond of hiermee de discussie is 
afgerond. Ik concludeer dat dat het geval is. Het is een collegebrief, dus het komt niet terug 
in de raad. Zijn er fracties die nog moties vreemd overwegen. Het is wellicht goed om een 
beeld van te hebben. Dat is ook niet het geval. Dank u wel voor uw inbreng en ik wens u nog 
een fijne avond.
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