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Onderwerp Kattenbrug 
  

Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de situatie rondom de Kattenbrug. 
 
Op dinsdag 11 mei heeft de Raad van State de vergunning voor de bouw van de 
Kattenbrug geschorst. Dit betekent dat de werkzaamheden op dit moment zijn 
stilgelegd. Wij betreuren de overlast die dit ook voor u met zich meebrengt. 
In december hebben wij aangekondigd te gaan starten met de werkzaamheden aan de 
brug. De Groningse rechtbank heeft tot driemaal toe aangegeven dat de gemeente door 
mocht gaan met de werkzaamheden. De Raad van State heeft nu in haar uitspraak 
aangegeven dat zij voorlopig van oordeel is dat de bouw van de brug niet binnen het 
geldende bestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2010 past. In deze brief leggen we uit 
wat dit verder betekent. 
 
Consequenties van de schorsing 
Werkzaamheden vallend onder de omgevingsvergunning Kattenbrug  mogen als 
gevolg van de uitspraak voorlopig niet meer worden uitgevoerd. De werkzaamheden 
zijn gestaakt en de bouwlocatie is veilig achtergelaten. De werkzaamheden waren 
echter al dermate gevorderd dat verkeer momenteel geen gebruik van dit deel van de 
Diepenring kan maken. Een openliggend rioolstelsel en een half afgemaakt landhoofd 
maken dat onmogelijk. De suggestie die op verschillende plaatsen is gewekt dat we de 
boel de boel hebben gelaten is dan ook onjuist.  
 
Werk aan het riool  
Het is met name het werk aan het riool dat we nu snel, vanaf dinsdag 25 mei, gaan 
afmaken. Werkzaamheden aan het riool zijn vergunningsvrij. Concreet gaat het om het 
verleggen van de overstortvoorziening van het riool in het Gedempte Kattendiep. We 
zaten daarvoor afgelopen week midden in de werkzaamheden. 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 dit 
deel van de binnenstad tot gevolg. Nadat het werk aan de overstortvoorziening nabij 
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het water gereed is, verwijderen we vervolgens 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 voorlopig ook nog intact. Daarnaast wordt de 
ondergrondse afvalcontainer op de hoek van het Gedempte Kattendiep verplaatst.  In 
de komende periode wordt nog nader bepaald welke werkzaamheden nog meer 
vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd. 
 
Twee nieuwe omgevingsvergunningen 
Om het werk aan de Kattenbrug zelf te vervolgen moeten we eerst de gemeentelijke 
besluitvorming repareren. We vragen voor het project Kattenbrug daartoe twee 
noodzakelijke nieuwe omgevingsvergunningen aan. Deze beide nieuwe vergunningen 
kunnen, naar onze mening, spoedig leiden tot het hervatten van de werkzaamheden. 
Helaas kunnen we u in dit stadium in dit verband nog geen concrete termijn noemen.  
 
Overlast beperken  
We betreuren het zeer dat dit juridisch geschil voor u tot nog meer overlast leidt. Want 
in de oostelijke binnenstad en rondom de Diepenring zijn ondertussen nog een aantal 
andere – nauw op elkaar afgestemde - projecten in uitvoering of in ontwikkeling die 
hinder opleveren. 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. We doen er alles aan om de periode van overlast zo klein mogelijk te laten 
zijn en verdere verkeershinder tot een minimum te beperken. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met de projectmanager de heer H. Lubbers, via het mailadres 
binnenstad@groningen.nl. 
Ook is op de website ruimtevoorjou.groningen.nl/project/27-nieuwe-brug-kattenbrug/ 
meer informatie opgenomen over de Kattenbrug en de ontstane situatie.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester van Groningen, 
namens hem, concerndirecteur Groningen, 
namens deze 

 
Alfred Kazemier, 
directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp 
 
 
 
 
 
 
 


