
 MEMO 

 Pagina 1 
 

 
Van: Gemeente Groningen, Stadsontwikkeling RO & U 
Onderwerp: Achtergrondinformatie schorsing Kattenbrug 
Datum 21 mei 2021 

 
Deze memo geeft achtergrondinformatie over de situatie rondom de Kattenbrug. 
 
Op dinsdag 11 mei heeft de voorzieningen-rechter van de Raad van State, vanwege een 
juridisch geschil de vergunning voor de Kattenbrug geschorst. Hierdoor kunnen de 
werkzaamheden op dit moment niet worden uitgevoerd, in afwachting van de uitspraak 
van de Raad van State over het hoger beroep. Gesterkt door de uitspraken van twee 
voorzieningenrechters en onlangs de meervoudige kamer van de Rechtbank te Groningen 
dat we de Kattenbrug mochten realiseren, waren we al wel gestart met de 
werkzaamheden.  
 
De kern van de uitspraak van de voorzieningenrechter luidt dat de Raad van State 
voorlopig van oordeel is dat de bouw van de brug niet binnen het bestemmingsplan 
Openbaar Vaarwater 2010 past. Een brug is wel benoemd als additionele voorziening 
binnen de bestemming water, maar de rechter vindt dat de brug geen additionele 
voorziening is en het daarom niet in het bestemmingsplan past. De voorzieningenrechter 
geeft daarbij aan dat het ontbreken van de ruimtelijke afweging door het College van 
Burgemeester en Wethouders de belangrijkste reden is om over te gaan tot schorsen. 
 
Consequenties van de schorsing 
De werking van de omgevingsvergunning Kattenbrug is geschorst. Werkzaamheden 
vallend onder de omgevingsvergunning Kattenbrug mogen voorlopig niet meer worden 
uitgevoerd. Het werk is stilgelegd met inachtneming van een korte termijn opdat de 
werkzaamheden ter plaatse ordentelijk konden worden beëindigd. De korte termijn 
besloeg de periode van woensdag 12 mei tot vrijdag 14 mei, 17.00 uur, met daarin 
opgenomen Hemelvaartsdag en een collectieve ADV-dag (vrije dag) in de bouwsector. 
Feitelijk hadden we dus één werkdag om de werkzaamheden ordentelijk te beëindigen, 
wat in de praktijk inhield dat we er voor gezorgd hebben dat de locatie vooral veilig is 
achtergelaten. Daarbij laat ook de stand van de werkzaamheden, met een openliggend 
rioolstelsel en een half afgemaakt landhoofd, ons niet toe de straat te bestraten en weer 
open te stellen voor verkeer. De suggestie die op verschillende plaatsen is gewekt dat we 
de boel de boel hebben gelaten is dan ook volstrekt onjuist.  
 
Hoe nu verder? 
Het project Kattenbrug behelst veel meer dan alleen het realiseren van een brug. Voor de 
brug, het aanpassen/herinrichten van de (verlaagde) kade en het wijzigen van de 
groenstructuur ter plaatse van het Kattendiep/Schuitendiep is een omgevingsvergunning 
afgegeven. Deze werkzaamheden worden niet eerder vervolgd dan dat daarover nieuwe 
besluitvorming heeft plaatsgevonden. Buiten de omgevingsvergunning om zijn echter 
nog tal van andere werkzaamheden die binnen het project uitgevoerd zouden worden, 
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waarvoor geen omgevingsvergunning benodigd is. Te benoemen zijn het verleggen en 
aanhelen van de overstortvoorziening van het riool in het Gedempte Kattendiep, de 
herinrichting van straten, het verplaatsen van ondergrondse containers en het 
verwijderen van de tijdelijke bouwkuip. 
 
Werk aan het riool 
We zaten afgelopen week midden in de werkzaamheden voor het verleggen van de 
overstortvoorziening van het riool in het Gedempte Kattendiep. Deze belangrijke 
overstortvoorziening werkt nu niet. Dit kan tot gevolg hebben dat bij hevige neerslag het 
riool niet naar behoren functioneert, met wateroverlast en veiligheidsrisico’s in de 
binnenstad tot gevolg. De werkzaamheden om het riool te verleggen zijn vergunningsvrij. 
Dit houdt in dat deze werkzaamheden niet vallen onder de bouwstop. Vanaf dinsdag 25 
mei zullen wij de werkzaamheden voor het verleggen en aanhelen van deze 
overstortvoorziening dan ook weer oppakken. Nadat de overstortvoorziening nabij het 
water weer is aangeheeld en beschermd met een betonnen deksloof, verwijderen we de 
tijdelijke bouwkuip in het water en kunnen we de drainage – die tot geluidoverlast in de 
omgeving leidt – stoppen. De afzetting ter plaatse blijft dan ook nog intact. Overigens 
gaan wij ook, vergunningsvrij, de ondergrondse afvalcontainer op de hoek van het 
Gedempte Kattendiep verplaatsen. In de komende periode wordt nog nader bepaald 
welke werkzaamheden nog meer vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd. 
 
Twee nieuwe omgevingsvergunningen 
Om het echte werk aan de Kattenbrug te vervolgen dienen we nu eerst de eerdere 
gemeentelijke besluitvorming te repareren. Dit noemen we een reparatiebesluit. We 
vragen voor het project Kattenbrug daartoe twee nieuwe omgevingsvergunningen aan. 

1. Een omgevingsvergunning voor werkzaamheden die passen binnen het 
bestemmingsplan, met direct bouwrecht; 

2. Een omgevingsvergunning strijdig gebruik met het bestemmingsplan, voorzien 
van een ruimtelijke afweging (onderbouwing), voor die activiteiten die niet passen 
binnen het bestemmingsplan. 

Deze beide nieuwe vergunningen kunnen, naar onze mening, spoedig leiden tot het 
hervatten van de werkzaamheden. En daarmee de overlast in de omgeving als gevolg 
van de werkzaamheden beperken. 
 
Integrale planning 
Wij constateren namelijk dat in de oostelijke binnenstad, centraal rondom de Diepenring, 
een aantal projecten volgtijdelijk in uitvoering zijn. Te noemen zijn de realisatie van de 
Kattenbrug en omgeving, de haltes bij Provinciehuis en Schouwburg, de OV-knoop 
UMCG-Noord en de bouwplannen Ebbingekwartier. Al deze werkzaamheden hebben 
invloed op de verkeersafwikkeling in dit gebied. Om dit in goede banen te leiden is een 
integrale planning gemaakt die er voor moet zorgen dat de verschillende werkzaamheden 
goed op elkaar worden afgestemd en een verkeersinfarct voorkomen wordt in dit deel 
van de binnenstad. Overige werkzaamheden van derden, zoals een majeure gasleiding-
vernieuwing van Enexis in de Kreupelstraat, is vanwege deze werkzaamheden 
bijvoorbeeld uitgesteld tot eind 2021/begin 2022. Maar ook andere gemeentelijke 
projecten in de binnenstad zijn volgtijdelijk afhankelijk van de realisatie en het in gebruik 
nemen van de projecten aan de oostkant, te noemen zijn de herinrichting van de Grote 
Markt, de Oosterstraat, Gelkingestraat en de Oude Ebbingestraat. Voor de inwoners van 
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de stad Groningen, bedrijven, bezoekers, scholieren en studenten is het van wezenlijk 
belang dat we de verkeersstremmingen zo kort mogelijk houden. 
 
Overlast beperken 
We betreuren het zeer dat dit juridisch geschil tot nog meer overlast leidt 
voor direct omwonenden en ook voor vele andere inwoners en bezoekers van de 
gemeente Groningen. We doen ons uiterste best om de overlast te beperken, maar de 
huidige situatie zal zeker effect hebben op de verkeersafwikkeling in dit deel van het 
centrum en andere plekken in de stad. De reparatiebesluiten hebben tot doel om de 
termijn van overlast zo klein mogelijk te laten zijn en verdere verkeershinder tot een 
minimum te beperken. 
 


