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Onderwerp Kattenbrug 
  

Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief ontvangt u vervolginformatie over de Kattenbrug. In mei en begin juni 
hebben wij u geïnformeerd over de situatie zoals die is ontstaan nadat de Raad van 
State de omgevingsvergunning voor de Kattenbrug heeft geschorst. Dat de schorsing 
tot overlast leidt, kunnen we helaas niet verhelpen. Wel proberen wij de periode van 
overlast zo kort mogelijk te laten zijn. 
 
Nieuwe vergunning 
De afgelopen weken zijn we verder gegaan met de vergunningsvrije werkzaamheden 
en met werkzaamheden die mogelijk zijn op basis van de op 2 juni verleende 
vergunning. Zoals aangekondigd is de gemeente ook van plan om een nieuwe 
omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van de Kattenbrug zelf, het deel 
boven het water. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daartoe 
inmiddels een ontwerpbesluit genomen, noodzakelijk om op termijn deze vergunning 
te kunnen afgeven. U kunt op dit ontwerpbesluit reageren, dat heet een zienswijze. Dat 
kan vanaf 25 juni tot en met 5 augustus 2021. Daarna beoordelen wij alle zienswijzen 
en wordt een definitief besluit genomen. Daartegen is beroep mogelijk bij de 
rechtbank. Het besluit wordt door ons gepubliceerd op 
https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen. Inclusief bijlagen ligt het fysiek ter 
inzage bij het Loket Bouwen en Wonen (Harm Buiterplein 1). Voor het kunnen inzien 
van deze stukken moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen met 
14050. Wij hopen met deze tweede vergunning de bouw van de Kattenbrug weer snel 
te kunnen oppakken. 
 
Kruising Gedempte Kattendiep – Schuitendiep weer gedeeltelijk open 
In de periode van 5 juli tot 16 augustus wordt de kruising Gedempte Kattendiep – 
Schuitendiep weer open gesteld voor uitsluitend bussen. Dit hangt samen met 
gelijktijdige werkzaamheden in het noordoostelijk deel van de binnenstad waardoor 
busverkeer een andere route moet nemen. Hiervoor worden in de komende periode 
diverse voorzorgsmaatregelen getroffen en werkzaamheden uitgevoerd. Naast 
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asfalteringswerk worden ook afscheidingen geplaatst die er voor moeten zorgen dat 
deze openstelling verkeersveilig plaatsvindt. We plaatsen ter plekke verkeerslichten, 
aangezien de bussen niet tegelijkertijd de bocht kunnen nemen. Het Schuitendiep 
vanaf de Poelebrug richting de Steentilbrug blijft voor alle verkeer afgesloten.  
 
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.  
 
Wij hopen u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
namens hen, concerndirecteur Groningen, 
namens deze, 

 
Alfred Kazemier, 
directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp 


