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Opening

Mieke Attema opent de vergadering. Deelnemers stellen gezamenlijk de
agenda vast.
Busbaanbrug

Jeroen Engels geeft een toelichting op de stand van zaken rond de
Busbaanbrug. Het gezamenlijk projectteam van de gemeente Groningen,
provincie Groningen en Rijkswaterstaat is van start gegaan met het MIRTonderzoek. Voor het MIRT-onderzoek is anderhalf jaar gereserveerd. Van
belang voor het MIRT-onderzoek is de mobiliteitsvisie van de gemeente
Groningen. Deze visie richt zich op het mobiliteitsvraagstuk van de gehele
stad, inclusief hoogwaardig openbaar vervoer. In het
openbaarvervoernetwerk vervult de Busbaanbrug een belangrijke rol.

In het directeurenoverleg over de drie Groningse bruggen is afgesproken
dat in het najaar van 2020 wordt gekeken of in het BO-MIRT van 2020 de
beslissing kan worden genomen om de startbeslissing voor de verkenning
te gaan opstellen. De minister kan dan worden verzocht om in het BOMIRT van 2021 de startbeslissing daadwerkelijk te nemen. Het bestuurlijk
overleg stemt in met deze aanpak.
Paddepoelsterbrug

Voor de Paddepoelsterbrug wordt onderscheid gemaakt tussen drie
opgaven: de verkenning naar de structurele oplossing, de bouw van de

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Pagina 1 van 3

tijdelijke fiets-/voetgangersbrug en het verwijderen van de landhoofden
van de oude brug.

















Structurele oplossing
In de brief van de minister aan de Kamer naar aanleiding van de motie
Schonis schrijft de minister dat zij voor de zomer het besluit neemt over
de structurele oplossing. De minister maakt dus een keuze voor één van
de drie varianten: geen brug, een beweegbare brug op 5,50 meter of een
vaste fiets-/voetgangersbrug op 9,10 meter. Met het voor de zomer
nemen van het besluit is de besluitvorming vervroegd ten opzichte van de
eerdere planning.
Het is mogelijk om de besluitvorming te vervroegen door de verkenning
anders in te richten. Onderzoeken die normaliter in de verkenning worden
gedaan, bijvoorbeeld onderzoek naar kabels en leidingen en akoestisch
onderzoek, worden nu - indien nodig - uitgevoerd in de planuitwerking. Er
is voor deze aanpak gekozen om snel duidelijkheid te geven over het wel
of niet terugkomen van een permanente brug.
Het besluit door de minister wordt genomen op basis van de wensen uit
de omgeving, een locatieonderzoek, een netwerkanalyse en de planstudie
van de provincie Groningen uit 2015. In de netwerkanalyse ligt de nadruk
op voetgangers en fietsers. Over deze onderzoeken is regelmatig
ambtelijk overleg. Daarnaast is er één keer in de twee maanden een
klankbordgroep met betrokkenen.
Indien de minister voor de zomer het besluit neemt, dienen de
onderzoeken ook voor de zomer te zijn afgerond. Wethouder Broeksma
benoemt dat hij het belangrijk vindt dat het besluit wordt genomen op
basis van volledige en betrouwbare informatie en dat de afweging tussen
de drie alternatieven op een gelijkwaardige manier wordt gemaakt. Ofwel,
dat er niet wordt voorgesorteerd op de optie geen brug. Ook benadrukt de
wethouder nogmaals dat hij het proces erg lang vindt duren.
Rijkswaterstaat zegt toe dat het rapport op basis waarvan de
besluitvorming plaatsvindt in het bestuurlijk overleg over de Groningse
bruggen wordt besproken.
De kamerbrief gaat naar verwachting in week 8 uit. De gemeente, de
provincie en Rijkswaterstaat spreken af het persbericht naar aanleiding
van de kamerbrief onderling af te stemmen.
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Tijdelijke brug
Indien de minister het besluit neemt geen permanente brug terug te
plaatsen, ontstaat de vraag of er wel een tijdelijke brug moet worden
gebouwd. Rijkswaterstaat geeft aan dan graag met de regionale partners
over deze vraag in gesprek te gaan.
Niettemin werkt Rijkswaterstaat op dit moment door aan het realiseren
van een tijdelijke brug. Er wordt onderzoek gedaan naar de fundering en
naar de locatie waar de brug kan worden geplaatst. Een Europese
aanbesteding voor de tijdelijke brug kost negen maanden. Rijkswaterstaat
kijkt daarom of er een modulaire brug kan worden geplaatst. Hiervoor is
geen Europese aanbesteding nodig. Ook bezwaren vanuit de omgeving
kunnen ertoe leiden dat het plaatsen van de tijdelijke brug meer tijd in
beslag neemt.
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Verwijderen landhoofden oude brug
Naast het plaatsen van een tijdelijke brug en de verkenning naar de
definitieve oplossing, werkt Rijkswaterstaat aan het verwijderen van de
landhoofden van de oude brug. Deze worden in april 2020 verwijderd.
De gemeente Westerkwartier en de gemeente Groningen verbeteren de
omleidingsroutes over de andere bruggen. Het geld hiervoor is door
Rijkswaterstaat overgemaakt. Deze maatregelen worden (voor) de zomer
van 2020 gerealiseerd. Ook wordt de Dorkwerdebrug deze winter
gestrooid.
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Gerrit Krolbrug

Onlangs is de motie ‘Praten als brugman’ aangenomen door de
gemeenteraad van Groningen. De raad spreekt middels de motie uit een
voorkeur te hebben voor een lage brug met vrijliggende fietspaden. Kern
van de motie is een ruimtelijk goed inpasbare brug. De motie is door het
college ontraden, aangezien er een variantenstudie loopt waarin
verschillende alternatieven worden onderzocht. De motie loopt daarmee
vooruit op de uitkomsten van deze studie.

Rijkswaterstaat benadrukt te streven naar een veilige, goed inpasbare en
zo optimaal mogelijke verbinding voor zowel het kruisende verkeer als de
scheepvaart. In een variantenstudie is het gebruikelijk om uiteenlopende
alternatieven te onderzoeken. Op die manier kan een gefundeerde keuze
worden gemaakt. Het directeurenoverleg besluit de variantenstudie uit te
voeren inclusief een brughoogte van 5,50 meter.

Philip Broeksma geeft aan positief te staan tegenover het
participatieproces voor de Gerrit Krolbrug zoals beschreven in de memo
voor het bestuurlijk overleg. De brief van de omwonenden met daarin het
ontwerp van de brug onderstreept nogmaals dat het goed betrekken van
de omgeving van groot belang is.

De inkoopprocedure voor de Gerrit Krolbrug is in volle gang. Eind februari
wordt er een bureau gecontracteerd.

Het bestuurlijk overleg spreekt af de volgende keer het feitenblad over de
technische kant van de bruggen op het Van Starkenborghkanaal en de
chronologie van besluitvorming te bespreken.
Rondvraag en sluiting

Philip Broeksma geeft aan niet bij het volgende bestuurlijk overleg
aanwezig te kunnen zijn. Het bestuurlijk overleg stemt ermee in om de
vergadering te verplaatsen.

Bas Krijgsheld benoemt dat hij het belangrijk vindt dat de bruggen
integraal worden benaderd. Over deze integrale aanpak wil hij het tijdens
het volgende bestuurlijk overleg graag hebben. Het bestuurlijk overleg
stemt hiermee in.

Mieke Attema bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de
vergadering.
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