
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 10-11-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Planvoorbereidingskrediet Paddepoelsterbrug (9 november 2022), 
Raadsvoorstellen/Planvoorbereidingskrediet-Paddepoelsterbrug 

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

Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 06-52892979, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De vervanging van de Paddepoelsterbrug is een project in het kader van de opwaardering van de 
Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl naar vaarwegklasse Va. Sinds de aanvaring van de brug in september 
2018 is de verbinding over het Van Starkenborghkanaal niet meer beschikbaar. Met de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat is afgesproken dat er een nieuwe brug terug komt en dat de gemeente 
Groningen deze brug ontwerpt en realiseert. Het Rijk stelt hiervoor een rijksbijdrage van maximaal € 
8,6 miljoen incl. btw beschikbaar. Fase 1 van de planuitwerking is nu gestart en de eerste gesprekken 
en bijeenkomsten met omwonenden en belanghebbende partijen hebben inmiddels plaatsgevonden.
Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de 
planuitwerking voor de nieuwe Paddepoelsterbrug. De totale verwachte omvang van de 
planvoorbereidingskosten voor deze eerste fase bedraagt naar verwachting 0,7 miljoen euro.

Wijze van behandeling 
Conform

Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Het plan is al vastgesteld, dit is een eerste kredietaanvraag voor uitvoering van de plannen waardoor 
hier geen debat over hoeft te worden gevoerd.

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

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/oosterhamrikzone 

https://gemeente.groningen.nl/oosterhamrikzone
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Aanpak-Oosterhamrikzone-incl-bruggen-Van-Starkenborghkanaal
mailto:sanne.ros@groningen.nl
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