
Geachte raadsleden, 

Nadat de Gerrit Krolbrug is aangevaren heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de aanleg 

van hellingbanen (de zgn. tijdelijke maatregel) te realiseren. Hierin werken wij samen met RWS. Met 

deze hellingbanen zouden bewoners van de omliggende wijken fietsend, met een rollator of 

scootmobiel de oversteek kunnen maken.   

Recentelijk heeft Rijkswaterstaat ons geïnformeerd dat bij de uitwerking, in het toetsingsproces van 

de omgevingsvergunning, een probleem is ontstaan waardoor de veiligheid niet voldoende 

gewaarborgd kan worden. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de hellingbanen, zoals gepland, 

voor de kerst van 2022 in gebruik te nemen. Dit vind ik erg spijtig. 

Nadat de aannemer het ontwerp had afgerond is de omgevingsvergunning bij de gemeente 

Groningen aangevraagd. Voordat de vergunning wordt verstrekt, toetst de gemeente deze op tal van 

onderwerpen. Bij de toetsing is gebleken dat de ondergrond en de kade mogelijk niet sterk genoeg 

zijn om de tijdelijke constructie te realiseren. Daardoor is de veiligheid van de constructie niet 

voldoende te garanderen. Dit geldt voor zowel de stadszijde als de ommelandzijde. Dit moet opgelost 

zijn voordat de gemeente Groningen de vergunning aan de aannemer kan verstrekken.  

Rijkswaterstaat, de aannemer en wij werken gezamenlijk aan een oplossing. Op dit moment worden 

verschillende oplossingsscenario’s onderzocht. Helaas kan ik u hier nu nog niet nader over 

informeren. Zodra hier meer over bekend is en duidelijk is wat de gevolgen hiervan precies zijn voor 

de planning, laat ik u dat vanzelfsprekend weten. RWS informeert vandaag ook de omgeving en 

betrokken organisaties. 

Per saldo is het een fikse tegenvaller. We wachten al lang op deze tijdelijke maatregel en ziet er naar 

uit dat ons geduld nog langer op de proef wordt gesteld. Ik vind het erg vervelend dat het hiermee 

langer duurt voordat bewoners in de omliggende wijken weer fietsend, met een rollator of met een 

scootmobiel op deze plek het Van Starkenborghkanaal kunnen passeren. We komen bij u terug zodra 

er duidelijkheid is over de oplossing en de gevolgen voor de planning.  

Met vriendelijke groet,  

Philip Broeksma, wethouder  

 

  

 

 


