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Betreft 
O Collegebrief

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Vervanging-Gerrit-Krolbrug-Kansen-en-moties (16 november 2022), vervanging Gerrit Krolbrug 
kansen en moties

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marcel Meijer – senior projectleider, 06-21209554, marcel.meijer@groningen.nl 

Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 050-3677086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Deze brief informeert u over de huidige activiteiten binnen het project. Het college presenteert de 
raad meerdere toevoegingen aan het project Vervanging Gerrit Krolbrug waarmee een flinke extra 
groene en recreatieve waarde voor de gemeente Groningen en de directe omgeving van de brug 
wordt gecreëerd. Zo heeft het college de kans gezien om het herstel van de Hunzeloop hier op te 
nemen in het project en daarmee ook de onderdoorgang onder de brug te verbreden en zo de basis 
voor sociale veiligheid te vergroten. Ook aan de Stadszijde is een extra onderdoorgang opgenomen 
ten behoeve van nieuwe recreatieve wandelmogelijkheden en heeft het college zich sterk gemaakt 
voor een vergroening van de Ulgersmakade nadat de ligplaats voor scheepvaart is opgeheven. En 
met het toevoegen van een bedienregime van de brug voor recreatievaart tijdens de spitsuren 
worden onnodige openingen verder voorkomen. Concreet behandelt het college in deze brief alle 
negen moties die de raad heeft aangenomen bij de besluitvorming over de voorkeursvariant op 13 
oktober 2021. Daarnaast gaan wij in op de wijze waarop wordt omgegaan met kansen die vanuit het 
project zelf al eerder werden gesignaleerd. 

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn 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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 80 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
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12 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid 
van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Een aantal moties over de Gerrit krolbrug zijn zowel toegewezen als afgewezen, tevens staan er in de
brief een aantal uitwerkingen van moties waardoor bespreking van het stuk nodig wordt geacht. 

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier:   Aanpak-Oosterhamrikzone-incl-bruggen-Van-Starkenborghkanaal   

Nadere informatie
Mededeling wethouder Broeksma: Nr-69-Mededeling-Tijdelijke-maatregel-GKbrug-11-11-22-
Wethouder-Broeksma-1.pdf (groningen.nl)

https://gemeente.groningen.nl/oosterhamrikzone 
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