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Onderwerp: Raadsbrief Knijpsbrug en omgeving 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De verkeerssituatie rondom de Knijpsbrug te Hoogezand is één van de grootste verkeersknelpunten 

in onze gemeente. De beperkte doorstroming in met name de avondspits veroorzaakt een 

verkeersonveilige situatie op afrit 41 van de A7. Daarnaast zorgt dit knelpunt voor files in de 

Kerkstraat in Hoogezand en files op de N387 vanaf Slochteren. Deze problematiek wordt verergerd 

bij een geopende Knijpsbrug. Sinds 2015 werken we onder leiding van Provincie Groningen samen 

met Rijkswaterstaat aan het oplossen van deze problematiek, onder de werktitel “Knijpsbrug en 

omgeving”.  

 

Met deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken, de resultaten van de  

simulatiestudie verkeersafwikkeling rondom Knijpsbrug en een planning op hoofdlijnen. 

 

Stand van zaken 

De verbetering verkeerssituatie Knijpsbrug is een project geleid door de Provincie Groningen in 

samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente Midden-Groningen. De provincie Groningen 

hanteert voor het project het MIT-systematiek. De faseringen vanuit het MIT zijn: verkenningsfase, 

planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Momenteel zit het project in de eindfase van de 

verkenningsfase.  

 

Begin 2019 heeft de stuurgroep besloten voor een gefaseerde aanpak te gaan met de focus op de 

meeste noodzakelijke en haalbare onderdelen waar ook voldoende dekking voor is. Dit zijn de 

onderstaande drie locaties. De kaart met deze locaties is als bijlage aan deze brief toegevoegd.  

- Twee rotondes ten noorden van de Knijpsbrug (locatie 1) 

- Kruispunt Kerkstraat - Barentszstraat (locatie 6) 

- Kruispunt Rijksweg-West - Zwedenbrug (locatie 4).  
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De drie locaties maken onderdeel uit van het plan waarvan de voorkeursvariant begin volgend jaar 

wordt gepresenteerd aan de omgeving. De uitgevoerde verkeersstudie met voorkeursvariant is in 

concept gereed. De financiële middelen zijn door alle drie partijen beschikbaar gesteld.  

 

Voor de gemeentelijke dekking (€ 300.000,-) heeft uw raad de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld, 

waarin onder Beleidsmatige ontwikkelingen, Dorpen en Wijken de  financiële consequenties zijn 

opgenomen: 2021 en verder max. € 24.500 aan kapitaallasten. Hoewel de financiële consequenties 

reeds zijn verwerkt in de begroting 2021 en verder, dient het krediet zelf nog wel aangevraagd te 

worden. Dit zal meegenomen worden in de begroting 2021.  

 

De concept samenwerkingsovereenkomst (SOK) ligt bij de drie partijen ter beoordeling. 

Waarschijnlijk vindt de ondertekening van de SOK plaats begin 2020. De verwachting is dat de 

provincie Groningen in het eerste kwartaal 2020 de plannen aan de omgeving laat zien met een 

inloopbijeenkomst en een nieuwsbrief. Wanneer de datum van de inloopbijeenkomst bekend is, dan 

ontvangt u een uitnodiging van het projectteam onder leiding van de provincie. 
 

Planning op hoofdlijnen 

In de laatste projectgroep vergadering is een onderstaande planning op hoofdlijnen gemaakt. 

 

Periode    Wat 

December 2019 – maart 2020 SOK opstellen en afronden 

December 2019   Rapport verkenningsfase afronden 

Januari 2020 – medio 2020 Kadastrale afwikkeling EBO A7 afronden 

Februari 2020 – maart 2020 Inloopbijeenkomst omgeving, stand van zaken en voorkeursvariant 

Maart 2020 – april 2020  Nota van reactie opstellen 

Mei 2020 – juni 2020  Voorkeursvarianten vaststellen 

Medio 2020   Planuitwerkingsbesluit 

Begin 2021   Realisatiebesluit 

2021-2022 Definitief ontwerp, omgevingsvergunning, voorbereiding uitvoering, 

aanbesteding en uitvoering. 

 

Wij gaan er van uit dat u tot op dit punt voldoende bent geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 

 

Bijlage: kaart met 3 locaties 


