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Schriftelijke vraag 
(art. 49 Reglement van orde) 
 
Schriftelijke vraag van de fracties van D66 Westerkwartier, GroenLinks Westerkwartier & PvdA 
Westerkwartier 
Ingediend op 2 september 2022 
Ingediend door: Rogier van ’t Land, Natasja Bennink en Sandra de Wit 
 
Onderwerp: 
Zoveelste stremming tafelbrug Noordhorn-Zuidhorn 
 
Inleiding: 
Vrijdag 26 augustus vernamen wij dat de tafelbrug die Noord- en Zuidhorn verbindt gestremd was. De brug is 
voor fietsers en voetgangers de enige route in kilometers omtrek om aan de andere kant van het van 
Starkenborghkanaal te komen. Deze meerdaagse stremming is voorafgegaan door vele kortere stremmingen. 
Hierbij is steeds gekozen om de brug omhoog te zetten. Dit levert veel overlast op voor mensen die rond de 
brug wonen en/of werken. Maar ook voor scholieren die de brug gebruiken om naar school te gaan. Daarnaast 
is het voor de detailhandel een erg ongewenste situatie. 
 
Vragen: 

1. Wanneer is de gemeente door Rijkswaterstaat op de hoogte gebracht van de problemen die zijn 
ontstaan bij de brug? 

2. Kan de gemeente enige invloed uitoefenen op de keuze van Rijkswaterstaat om scheepvaart door te 
laten en het wegverkeer stil te leggen? Wordt de gemeente betrokken in deze afweging van 
Rijkswaterstaat? 

3. Heeft de gemeente gesprekken gevoerd over de ontstane overlast met omwonenden, ondernemers 
en scholieren die last hebben van de langdurige stremming, al dan niet via Dorpsbelangen, scholen en 
ondernemersverenigingen? 

4. Heeft de gemeente afstemming met Rijkswaterstaat, eventueel met ondersteuning vanuit de 
Provincie Groningen, over deze en de eerdere stremmingen van de tafelbruggen bij Noordhorn, 
Aduard en Dorkwerd?  

5. Bij omleidingen wordt pas op laatste moment aangegeven dat je om moet rijden. Dat heeft tot 
gevolg dat er vanuit een rij omgekeerd moet worden en dit levert gevaarlijke situaties op. Wat kan de 
gemeente doen om de veiligheid te waarborgen? 

6. Kunt u aangeven wat de reden is waarom het zo lang duurt voordat de storingen verholpen zijn? 
7. Hoe ziet de gemeente haar rol in het komen tot een definitieve oplossing voor de bruggen, zodat 

storingen niet meer voorkomen? 
 
Toelichting: 
D66 Westerkwartier, GroenLinks Westerkwartier & PvdA Westerkwartier zijn van mening dat 
overheidsorganisaties duidelijk moeten communiceren met inwoners en ondernemers als er haperingen in 
dienstverlening ontstaan. Daarnaast willen wij dat er in het geval van gestremde oeververbindingen meer 
aandacht is voor de noden van mensen die afhankelijk zijn van de oeververbinding en niet alleen voor de 
scheepvaart zoals nu het geval lijkt. Tot slot zijn wij ook van mening dat de oeververbinding Paddepoelsterbrug zo 
spoedig mogelijk weer gerealiseerd moet worden. 
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