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Onderwerp: Stand van zaken Inkoop Ingenieursbureau
ten behoeven van MIRT-planuitwerking Gerrit Krolbrug
Datum
21 januari 2020

Onderstaand leest u de stand van zaken rond de planuitwerking en de
voorbereiding op de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Bijlage(n)
geen

Vorige jaar hebben gemeente Groningen en Rijkswaterstaat nauw contact gehad
over de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de wijze van inpassing in zijn
omgeving. Op basis van de eerdere gezamenlijke conclusie dat het bestuurlijk
voorkeursalternatief niet maakbaar is en dat de planuitwerking herijkt dient te
worden, is een nieuwe aanpak vastgesteld die moet leiden tot een nieuw
gedragen en inpasbare voorkeursvariant voor de Gerrit Krolbrug.
Eind 2019 hebben gemeente Groningen en Rijkswaterstaat de scope van het
project opnieuw vastgesteld. Het project omvat 3 deelprojecten die samen het
project vervangen Gerrit Krolbrug maken. De deelprojecten hebben betrekking op
respectievelijk de aanlandingen, de brug en het kanaal.
Er is een uitvaag aan een ingenieursbureau opgesteld voor de planuitwerking en
de contractvoorbereiding, welke is beoordeeld door de gemeente Groningen.
De opdracht aan het ingenieursbureau is:

Het komen tot een voorkeursvariant die bestuurlijk, financieel, technisch en
juridisch realiseerbaar is;

Het vastleggen en onderbouwen van de voorkeursvariant in een dossier ten
behoeve van de projectbeslissing inclusief voortoets en gate-review;

Opstellen van de juridische producten ten behoeve van de projectbeslissing.
Dit zijn onder andere het projectplan waterwet, M.e.r.-beoordeling en
bestemmingsplan;

Het zo veel mogelijk parallel uitvoeren van alle voorbereidende
werkzaamheden voor de realisatie.
De aanbesteding van deze uitvraag is 27 november 2019 gestart. De inlichtingen
zijn geweest en 31 januari 2020 volgt de inschrijving. De opdracht aan het
ingenieursbureau en hiermee de start van werkzaamheden is 28 februari 2020.
Op 23 december 2019 is een brief verstuurd door de gemeente Groningen waarin
is verzocht om ook de hoge fiets/voetbruggen in de variant van een brug op 5,5m
te beschouwen. Deze gevraagde varianten zijn onderdeel van de uitvraag aan het
ingenieursbureau en dit is in het inlichtingenproces nogmaals benadrukt.
Gevraagd besluit:
Kennis nemen van de inhoud van dit memo.

RWS INFORMATIE

Pagina 1 van 1

