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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief ontvangt u vervolginformatie over de werkzaamheden Kattenbrug. 

 

Twee weken geleden hebben wij u geïnformeerd over de situatie zoals die is ontstaan 

nadat de Raad van State de omgevingsvergunning voor de Kattenbrug heeft geschorst. 

In deze brief hebben wij aangegeven dat we de werkzaamheden die vergunningsvrij 

kunnen worden uitgevoerd, weer opstarten, zoals de rioolwerkzaamheden. Ook hebben 

wij aangekondigd dat we twee nieuwe omgevingsvergunningen gaan aanvragen om 

het werk aan de Kattenbrug zelf te mogen vervolgen. 

 

Inmiddels hebben wij één nieuwe vergunning opnieuw aangevraagd. Met deze 

vergunning kunnen wij de constructieve delen van de landhoofden van de Kattenbrug 

realiseren. Dit betreffen betonnen constructies die ter plaatse worden gestort. De 

vergunning is woensdag 2 juni verleend en zijn volledig passend binnen de 

desbetreffende bestemmingsplannen. Dit betekent dat wij direct mogen starten met 

deze werkzaamheden. Aanstaande maandag zal gestart worden met de 

betonwerkzaamheden, enige voorbereidende werkzaamheden al voor het weekend. 

 

We merken voor de volledigheid nog op dat in deze vergunning wordt uitgegaan van 

niet onomkeerbare bouwwerken. Mocht de Kattenbrug onverhoopt uiteindelijk toch 

niet gerealiseerd worden, dan worden de uitgevoerde constructieve werkzaamheden óf 

verwijderd, óf aan het zicht onttrokken, waardoor er sprake is van een tijdelijke 

periode waarin de constructieve onderdelen zichtbaar zijn. 

 

Met de werkzaamheden, volgend uit deze vergunning, doen we er alles aan om de 

periode van overlast rondom de Kattenbrug zo klein mogelijk te laten zijn en verdere 

verkeershinder tot een minimum te beperken.  

 

  

B e z o e k a d r e s  
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Volgvel 1 

 

U kunt tegen de omgevingsvergunning (het besluit) bezwaar maken op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht. Hoe dit moet, kunt u lezen op 

gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Het besluit wordt door ons gepubliceerd op 

https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen. 

 

De aangekondigde tweede vergunningsaanvraag voor de feitelijke bouw van de 

Kattenbrug zelf, hebben wij in voorbereiding. Zodra deze wordt verleend krijgt u 

wederom bericht van ons. 

  

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.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

namens hen, concerndirecteur Groningen, 

namens deze, 

 
 

Alfred Kazemier, 

directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp 
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