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Mededeling aan de gemeenteraad - Kattenbrug 
 
De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft, buiten zitting, op vrijdag 25 juni uitspraak 
gedaan in de twee voorlopige voorziening-verzoeken Kattenbrug. 
Er was een verzoek ingediend door de heer Van Bladeren om de huidige schorsing te wijzigen in een 
volledige bouwstop met dwangsom. In reactie daarop hebben wij, met het vaststellen van het 
ontwerpbesluit inclusief ruimtelijke onderbouwing voor het bouwen van de brug boven het water, 
de voorzieningenrechter verzocht de schorsing op te heffen. Uw raad heeft dit ontwerpbesluit 
middels het piep-systeem ook ontvangen. Beide verzoeken, zowel die van ons als die van de heer 
Van Bladeren, zijn afgewezen. 
 
De argumentatie van de uitspraak geeft ons houvast. De voorzieningenrechter geeft klip en klaar aan 
dat we met de huidige werkzaamheden, die vergunningsvrij zijn of vallen onder de vergunning van 2 
juni j.l., door mogen gaan. Ook wordt ons geen dwangsom opgelegd. 
De voorzieningenrechter vraagt ons verder om een nieuw verzoek voor het opheffen van de 
schorsing in te dienen zodra wij een besluit hebben genomen op de omgevingsvergunning strijdig 
gebruik inclusief beantwoording en afweging van de zienswijzen. De zienswijzentermijn loopt tot 5 
augustus, daarna maken wij de afweging en nemen het besluit. 
 
Ondertussen gaan wij, als gevolg van de werkzaamheden UMCG-Noord/Oostersingel, de 
busverbinding via het Gedempte Kattendiep – Steentilbrug in de komende periode vanaf 5 juli 
tijdelijk weer mogelijk maken. Het betreft een gedeeltelijke openstelling, exclusief voor busverkeer 
en geregeld met verkeerslichten. Zolang de bussen hier langs moeten rijden kunnen wij de liggers 
van de brug sowieso niet plaatsen. De verbinding voor autoverkeer tussen de Poelebrug en de 
Steentilbrug blijft voorlopig afgesloten. Een algehele openstelling van de kruising is niet mogelijk. 
Doordat al delen van de kademuur zijn gesloopt dreigt instortingsgevaar indien we de kruising verder 
open stellen. 
 
Bij een positief besluit op de omgevingsvergunning gaan wij in augustus de voorzieningenrechter 
verzoeken om de schorsing op te heffen. Indien de voorzieningenrechter hierin meegaat, kunnen we 
de werkzaamheden weer verder opstarten. Momenteel wordt uitgewerkt op welke wijze we de 
verschillende projecten op de Diepenring dan naast en achter elkaar kunnen realiseren. Wij zien nog 
steeds mogelijkheden om het busverkeer vanaf medio december via de Diepenring te laten rijden, 
maar dat het complexer wordt is duidelijk. 
 


