
12 mei 2021 
Mededeling aan de gemeenteraad - Kattenbrug 
 
Op dinsdag 11 mei heeft de voorzieningen-rechter bij de Raad van State, in tegenstelling tot drie 
eerdere rechtszaken, de bouw van de Kattenbrug stilgelegd. Dit in afwachting van de uitspraak in de 
bodemprocedure bij de Raad van State, 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, zijn we gestart met de werkzaamheden. Deze moeten we nu uiterlijk 
vrijdag 14 mei a.s. om 17.00 uur stilleggen. We zijn nog in overleg over de wijze waarop het gebied 
wordt achtergelaten tijdens de bouwstop, maar dat dit tot overlast en vertraging leidt is evident. 
  
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 bij de bestemming water, maar de rechter 
vindt dat de brug geen additionele voorziening is en het daarom niet in het bestemmingsplan past. 
  
Wat betreft het besluitvormingsproces rondom de Kattenbrug hebben we uitvoerig met omgeving en 
belanghebbenden geparticipeerd en op inhoud is de voorbereiding zeer zorgvuldig uitgevoerd. Dit 
heeft zelfs geresulteerd in complimenten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de wijze 
waarop de brug en kades zijn ontworpen. Alle ruimtelijke afwegingen zijn in dit proces gemaakt,  en 
om die reden zien we dan ook geen problemen bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
de activiteit strijdig gebruik van het bestemmingsplan. Wij zullen dan ook zo snel mogelijk het 
reparatiebesluit nemen, waarin we alle ruimtelijke afwegingen bundelen en toelichten. Daarmee 
kunnen we naar verwachting het juridisch probleem rondom het bestemmingsplan verhelpen. 
 
We betreuren het zeer dat dit juridisch geschil nu tot overlast leidt voor de inwoners van Groningen. 
We gaan ons uiterste best doen om de overlast te beperken, maar het zal zeker effect hebben op de 
verkeersafwikkeling in dit deel van de stad. Het reparatiebesluit heeft tot doel om de termijn van 
overlast zo klein mogelijk te laten zijn. 
 


