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Mededeling aan de gemeenteraad - Kattenbrug 
 
Enkele weken geleden hebben wij uw raad geïnformeerd over de situatie zoals die is ontstaan nadat 
de Raad van State de omgevingsvergunning voor de Kattenbrug heeft geschorst. Wij hebben 
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: 
-een omgevingsvergunning voor werkzaamheden die passen binnen het bestemmingsplan, met 
direct bouwrecht; 
-een omgevingsvergunning strijdig gebruik met het bestemmingsplan, voorzien van een ruimtelijke 
afweging (onderbouwing), voor die activiteiten die niet passen binnen het bestemmingsplan. 
 
Inmiddels hebben wij één nieuwe vergunning opnieuw aangevraagd, met direct bouwrecht. Met 
deze vergunning kunnen wij de constructieve delen van de landhoofden van de Kattenbrug 
realiseren. Dit betreft betonnen constructies die ter plaatse worden gestort. De vergunning is 
woensdag 2 juni verleend en is volledig passend binnen de desbetreffende bestemmingsplannen. Dit 
betekent dat wij direct mogen starten met deze werkzaamheden. Afgelopen maandag is dan ook 
gestart met de betonwerkzaamheden. 
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. 
 
De aangekondigde tweede vergunningsaanvraag voor de feitelijke bouw van de Kattenbrug zelf, als 
aanvulling op de door de Raad van State geschorste omgevingsvergunning, hebben wij in 
voorbereiding. Zodra deze wordt verleend zullen wij dat bekend maken. 
 
Met de werkzaamheden, volgend uit de verleende vergunning, doen we er nu alles aan om de 
periode van overlast rondom de Kattenbrug zo klein mogelijk te laten zijn. 
 
Overigens is door de belanghebbende waar we een juridisch geschil mee hebben wederom een gang 
naar de Raad van State gemaakt met het verzoek om ook de huidige werkzaamheden te schorsen. 
Daarbij wordt ons door enkele belanghebbenden verweten dat wij ze nu overvallen. Dat is absoluut 
ten onrechte. Juist in deze casus wordt de wijde omgeving (ruim 600 adressen!) volledig, tijdig en 
herhaaldelijk op de hoogte gehouden van onze vervolgstappen en de nieuwe vergunning voor 
activiteiten die wel kunnen worden uitgevoerd in afwachting van de uitspraak van de Raad van 
State. 
 


