
NOTA VAN ZIENSWIJZEN 

 

 

1. Aanleiding 

1.1 Inleiding 

Dit document is de reactienota over de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit van de 

omgevingsvergunning voor het realiseren van een brug, het aanpassen/herinrichten van de kade en het 

wijzigen van de groenstructuur, ter plaatse van Gedempte Kattendiep en Schuitendiep te Groningen. 

Deze omgevingsvergunning is bekend onder kenmerknummer 201874462 en betreft de activiteit 

‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Dit besluit is aanvullend op het besluit 

omgevingsvergunning d.d. 12 juli 2019.  

 

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning heeft vanaf 25 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 

ter inzage gelegen. 

In deze reactienota geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen een 

reactie op de ingediende zienswijze.  

 

1.2 Leeswijzer 

In paragraaf 2 wordt ingegaan op de procedure waarin de zienswijze ingediend is en het vervolg van 

de procedure. In paragraaf 3 wordt de zienswijze samengevat en beantwoord. De nota eindigt in 

paragraaf 4 met de conclusie en een overzicht van de wijzigingen.  

 

2. Procedure 

2.1 Aanvraag omgevingsvergunning 

Op 28 november 2018 is door de gemeente Groningen een aanvraag omgevingsvergunning 

ingediend voor het realiseren van een brug, het aanpassen/herinrichten van de kade en het wijzigen 

van de groenstructuur, ter plaatse van Gedempte Kattendiep en Schuitendiep te Groningen. 

De aanvraag betreft de volgende activiteiten als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo): 

• Bouwenactiviteit (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo); 

• Aanlegactiviteit (artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo); 

• Rijksmonumentactiviteit (artikel 2.1, lid 1, onder f Wabo); 

• Kapactiviteit (artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo). 

Op 12 juli 2019 hebben wij op deze aanvraag beslist en hebben wij de gevraagde 

omgevingsvergunning verleend. Tegen dit besluit zijn twee beroepen ingediend. Bij uitspraak van 

26 maart 2021 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een van de beroepen ongegrond verklaard. 

Het andere beroep is gegrond verklaard. De rechtbank heeft de verleende vergunning vernietigd en 

bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven. Tegen deze uitspraak is 

hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: AbRS). 

 

De voorzieningenrechter van de AbRS heeft op 11 mei 2021 uitspraak gedaan en het bestreden 

besluit geschorst. Hij heeft daarbij in overweging genomen dat het realiseren van een brug ten 

behoeve van verkeer op onderhavige locatie in strijd is met het bestemmingsplan Openbaar 

Vaarwater. In dit bestemmingsplan heeft de locatie van de brug de bestemming Water. In deze 

bestemming is een brug als additionele voorziening toegestaan, echter vanwege het ontbreken van 

de aanduiding verkeer op de betreffende gronden is het gebruik van een brug ten behoeve van 

verkeersdoeleinden strijdig met de bestemming. 

 

Gebleken is aldus dat als aanvulling op de verleende omgevingsvergunning, waarin de activiteiten 

bouwen, aanleg, wijzigen rijksmonument en kappen zijn opgenomen, de activiteit handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening vereist is. 

 



Gelet op het bepaalde in artikel 2.10, lid 2 van de Wabo, is de aanvraag van 28 november 2018 

ook een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening’. Om een besluit te kunnen nemen over dit onderdeel van de aanvraag, is een 

ruimtelijke onderbouwing ingediend, waaruit blijkt dat de voorgenomen activiteit niet in strijd is 

met een goede ruimtelijke ordening.  

 

Dit heeft ertoe geleid dat wij besloten hebben om alsnog een omgevingsvergunning te verlenen 

voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

Ons besluit van 12 juli 2019 vullen wij derhalve aan met voorliggend besluit.   

 

2.2 Procedure zienswijzen ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

Vanaf 25 juni 2021 tot en met 5 augustus 2021 heeft het ontwerpbesluit van de 

omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Een ieder kon tot en met 5 augustus 2021 op het 

ontwerpbesluit reageren door een zienswijze in te dienen.  

Er zijn vijf zienswijzen ingediend. 

In deze reactienota worden de ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. 

 

2.3 Verdere procedure 

De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij besluitvorming over de gevraagde 

omgevingsvergunning. Tegen het definitieve besluit kan beroep bij de rechtbank ingesteld worden. 

  



3. Beantwoording zienswijze 

 

Onderdeel 1 

 

Onderdeel 1 van de zienswijzen opent met de mededeling dat het ‘loskoppelen’ van het deel van de 

Kattenbrug dat zich boven het water zal bevinden als “niet mogelijk en juridisch ongeoorloofd” wordt 

gezien. Omdat een nadere toelichting of duiding van die stelling ontbreekt, is niet helder waarop de 

indieners precies doelen.  

 

Mogelijkerwijs is hier bedoeld te herhalen dat indieners bezwaren hebben tegen de, later en op een 

nieuwe aanvraag, verleende afzonderlijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (besluit van 

2 juni 2021, OVA-2021173551) van dat deel van de bouwwerkzaamheden aan de Kattenbrug dat past 

binnen het bestemmingsplan. Dat besluit staat in deze procedure evenwel niet ter discussie.  

 

Een andere mogelijkheid is dat indieners bedoelen dat zij bezwaar hebben tegen het gegeven dat de 

onderhavige omgevingsvergunning strijdig gebruik alleen betrekking heeft op dat deel van de 

Kattenbrug dat in de bestemming “water” ligt. Dat is echter het noodzakelijke en onvermijdelijke gevolg 

van het gegeven dat alleen dát deel van de Kattenbrug strijdig is met de bestemming. Alleen voor dat 

deel behoeft – en kan dus ook alleen – een omgevingsvergunning strijdig gebruik worden verleend.  

 

In het tweede deel van onderdeel 1 wordt opgemerkt dat indieners het onjuist en juridisch ongeoorloofd 

achten dat het onderhavige “gemeentelijke ontwikkelingsproject” in kleine stukjes zou zijn opgeknipt, 

waardoor het als geheel uit beeld dreigt te geraken. Als gevolg daarvan zou de door de wet vereiste 

inspraak en advisering met rechterlijke controle, alsmede een deugdelijk onderzoek naar de 

milieueffecten niet zijn verricht. Omdat ook hier een nadere toelichting ontbreekt kan het college 

onvoldoende volgen wat indieners bedoelen om die zienswijze concreet te weerleggen. Voor zover 

indieners hier alvast aankondigen wat zij in onderdeel 3 stellen, te weten dat een mer-plicht zou bestaan, 

wordt daarop bij onderdeel 3 nader ingegaan.  

 

Feitelijk onjuist is in elk geval dat een deugdelijk onderzoek naar de milieueffecten zou ontbreken. Uit 

de ruimtelijke onderbouwing kan blijken dat alle relevante ruimtelijke effecten van het aangevraagde 

project zijn beoordeeld en afgewogen.  

 

Voor zover indieners hier zouden bedoelen te betogen dat het college een oordeel had moeten geven 

over alle huidige en toekomstige werkzaamheden betrekking hebbend op “Bussen over Oost”, in plaats 

van alleen over het project Kattenbrug, miskent dat standpunt  dat het college had te beslissen over een 

vergunning voor het project zoals dat is aangevraagd. Aangevraagd is alleen de herinrichting van de 

Kattenbrug en omgeving, zoals dat is omschreven in de aanvraag met bijlagen. Andere infrastructurele 

projecten elders in de stad maken geen onderdeel uit van het aangevraagde project. Het college kón die 

andere projecten dus niet betrekken bij de beslissing op deze aanvraag en daarvoor bestaat overigens 

ook inhoudelijk geen aanleiding of rechtvaardiging. Van een gebrek in rechtsbescherming is geen 

sprake.1  

 

 

 

 

Onderdeel 2 

 

In onderdeel 2 stellen indieners dat de artikelen 5.20 en 6.18 Bor, juncto artikel 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6. en 

3.3.1. lid 1 Bro ten onrechte niet zouden zijn toegepast. In de zienswijze wordt evenwel niet toegelicht 

welke strijdigheden er om welke redenen zouden bestaan. Het college kan dat zonder een nadere 

toelichting ook niet volgen.  

 
1 Zie wat dit betreft onder meer bijlage j bij de omgevingsvergunning 



 

Voor zover met de verwijzing naar artikel 3.1.1. van de Bro zou zijn bedoeld dat ten onrechte geen 

overleg heeft plaatsgehad met andere betrokken bestuursorganen is dat verwijt onterecht. Zoals onder 

meer uit de Nota van toelichting blijkt is overleg alleen aangewezen als dat werkelijk noodzakelijk is 

om te voorkomen dat de taak of verantwoordelijkheid van het andere overheidsorgaan ontoelaatbaar 

wordt beperkt. In het onderhavige geval gaat het om een omgevingsvergunning strijdig gebruik voor 

een wijziging van geringe omvang en van planologisch ondergeschikt belang.2 Het gaat immers om een 

vergunning  ten behoeve van een project in de binnenstedelijke infrastructuur van Groningen, dat 

nagenoeg helemaal bij recht kan worden gerealiseerd of gerealiseerd had kunnen worden met een 

wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van verkeer (waarbij bovendien aan alle randvoorwaarden daarvoor 

is voldaan).3 Zowel de GS als de minister hebben besluiten genomen op de grondslag van artikel 3.1.1. 

lid 2 Bro op grond waarvan in een geval als het onderhavige geen overleg nodig is.4 Met het project zijn 

dus geen bovengemeentelijke belangen betrokken die zouden nopen tot overleg met de provincie of de 

minister. Dit met uitzondering van de monumentenzorg, waarover evenwel overleg is gevoerd met de 

RCE.5 Ook de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest zijn betrokken, zo kan blijken uit 

onderdeel 4.5 van de ruimtelijke onderbouwing en uit de door Noorderzijlvest verleende 

watervergunning van 17 juni 2019.6 Noorderzijlvest heeft desgevraagd nog bevestigd dat zij geen 

overleg voeren in die gevallen als de onderhavige, waarin een vergunning wordt verleend. Van 

schending van artikel 3.1.1. Bro is geen sprake.  

 

Wat indieners bedoelen met hun verwijzing naar artikel 3.1.2 Bro kan het college niet volgen, mede 

omdat iedere toelichting daarop ook in dit geval ontbreekt. De daar bedoelde regels en mogelijkheden 

zijn voor de omgevingsvergunning voor het onderhavige project, voor zover het college kan overzien, 

niet van betekenis.  

 

Voor zover eisers met hun verwijzing naar artikel 3.1.6 Bro bedoelen dat de ruimtelijke onderbouwing 

onvoldoende is gemotiveerd, had van hen verwacht mogen worden dat zij zouden aangeven welke 

onderdelen zij daarin missen. Het college is van oordeel dat alle relevante aspecten zijn meegenomen 

en toegelicht en ziet in deze enkele ontkenning geen reden daar anders over te oordelen.  

 

Voor zover indieners met hun verwijzing naar artikel 3.3.1 Bro beogen te betogen dat niet zou zijn 

voldaan aan de vereisten uit de Wgh, is dat onjuist. Uit onderdeel 4.11 van de ruimtelijke onderbouwing, 

in combinatie met het daarbij behorende akoestisch onderzoek ‘Herinrichting Diepenring en Bussen 

over Oost’ van 15 februari 2018 (bijlage 6A bij de ruimtelijke onderbouwing) en het akoestisch 

onderzoek ‘Elektrische Bus Gedempte Kattendiep’ van 14 november 2018 (bijlage 6B) volgt dat aan de 

vereisten van de Wgh is voldaan. Indieners stellen daar niets tegenover.  

 

Onderdeel 3 

 

In onderdeel 3 betogen indieners dat de Wet milieubeheer (Wm) eist dat een mer-onderzoek moet 

plaatsvinden. Dit omdat het hier zou gaan om een “gemeentelijk ontwikkelingsproject”. Zij verwijzen 

daarbij naar artikel 7.24 lid 4 juncto 7.19 Wm. Het college begrijpt deze zienswijze aldus dat indieners 

betogen dat sprake zou zijn van een activiteit als bedoeld in kolom 1 van onderdeel D, categorie 11.2, 

van de bijlage bij het Besluit mer, te weten: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.  

 

Voor de vraag of in het onderhavige geval sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject moet worden 

gekeken naar de concrete omstandigheden van het geval, zoals de aard, de omvang en de milieugevolgen 

 
2 Zie: onder meer ECLI:NL:RVS:2010:BO4227 
3 Zie de onderdeel 4.2 van de ruimtelijke onderbouwing. 
4 Zie: GS-besluit van 11 mei 2011, nr 2011-20269/20/A.10, bijlage,  categorie bestaand stedelijk gebied. Voor de Minister zie: brief 

IENM/BSK-2011/168837, onder 5 a. 
5 Zie over de monumentale aspecten onderdeel 4 van de zienswijzennota 
6 Bijlage 2 bij de ruimtelijke onderbouwing 



van ontwikkeling.7 Bij stedelijke ontwikkelingsprojecten kan in de eerste plaats worden gedacht aan de 

activiteiten die worden genoemd in onderdeel D, categorie 11.2 zelf, of aan de in de toelichting bij het 

Besluit mer genoemde voorbeelden.8 Blijkens die toelichting is gedacht aan bouwprojecten als 

woningen, parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen e.d., of een combinatie 

daarvan,9 die alle, in de bewoordingen van de Afdeling, steeds een zekere verdere verstening of 

urbanisering van een gebied behelzen.10  

 

In het licht daarvan is van betekenis dat het project Kattenbrug – en dat wordt niet anders als wordt 

gekeken naar de bredere context van de verkeersmaatregelen die verband houden met “Bussen over 

Oost” – nagenoeg volledig wordt gerealiseerd binnen bestaande verkeersbestemmingen, die al eeuwen 

tot de stedelijke (weg)infrastructuur van de binnenstad van Groningen behoren. Van een 

functiewijziging is geen sprake. Het project behelst geen van de activiteiten die in de tekst of de 

toelichting van het Besluit mer worden genoemd, het behelst ook geen realisering of uitbreiding van 

gebouwen, noch betekent het een verdere urbanisering of verstening. Integendeel. Het project leidt in 

feite juist tot een vergroening van dit deel van de binnenstad en een verbetering van het woon- en 

leefklimaat ter plaatse. Zo worden onder meer de bestaande 35 parkeerplaatsen opgeheven ten gunste 

van verblijfsruimte voor voetgangers en wordt een aanzienlijke extra hoeveelheid bomen en groen 

geïntroduceerd. De wegen worden versmald, er wordt aan de westzijde een rijbaan opgeheven en de 

maximumsnelheid wordt verlaagd. De enige nieuwe bebouwing betreft de overspanning over het water. 

Omdat het water gehandhaafd en toegankelijk blijft behelst dat geen verdere verstening en ook geen 

functieverlies van die bestemming. Het project heeft geen verkeersaantrekkende werking.11  

 

Het college is gelet op het voorgaande van oordeel dat geen sprake is van een stedelijk 

ontwikkelingsproject. Het college vindt daarvoor ook steun in een uitspraak van de ABRvS waarin werd 

geoordeeld dat de aanleg van (onder meer) een ontsluitingsweg, met een fiets- en voetpad én een brug, 

geen stedelijk ontwikkelingsproject is.12 Evenmin kan het project anderszins worden aangemerkt als 

enige andere activiteit bedoeld in kolom 1 van onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit mer. 

Anders dan de indieners – ongemotiveerd en niet geadstrueerd – stellen is van een (informele) mer-

(beoordelings)plicht derhalve geen sprake.  

 

In dit onderdeel verwijzen indieners vervolgens ook naar de uitspraak van de ABRvS 30 juni 2021 

inzake windpark Delfzijl-Zuid.13 Het college kan die verwijzing, zonder nadere toelichting die evenwel 

ontbreekt, niet volgen. In de context van het onderhavige besluit wordt geen beroep gedaan op het 

Activiteitenbesluit. Het project betreft immers ook geen inrichting in de zin van de Wm. 

 

Onderdeel 4 

 

Het college begrijpt de zienswijze in onderdeel 4 aldus dat indieners van mening zijn dat er onvoldoende 

rekenschap is gegeven van het bestaande stads- en dorpsgezicht.  

 

Het gevolg van de aanwijzing tot beschermd stads- en dorpsgezicht is dat de gemeenteraad ingevolge 

artikel 36 lid 1 van de Monumentenwet 1988 gehouden is regels te stellen ter bescherming van een 

beschermd stads- en dorpsgezicht. Dat is gebeurd in alle bestemmingsplannen die vigeren in het gebied 

waarin het project wordt gerealiseerd.14 Met de onderhavige omgevingsvergunning strijdig gebruik 

 
7 Zie: ECLI:NL:RVS:2017:694, ECLI:NL:RVS:2018:348, ECLI:NL:RVS:2019:1253 en ECLI:NL:RVS:2020:1832. 
8 Zie: ECLI:NL:RVS:2019:2770 
9 Staatsblad 2011/102, pagina 51. 
10 Zie wat dat betreft ook: ECLI:NL:RVS:2019:1253, r.o. 7.2. 
11 Voor een nadere beschrijving van het project wordt onder meer verwezen naar het Inrichtingsplan Kattenbrug en omgeving 

(bijlage aa bij de omgevingsvergunning) en paragraaf 3 van de ruimtelijke onderbouwing. Voor wat betreft de gevolgen voor het 

verkeer wordt tevens verwezen naar onderdeel 4.9 van de ruimtelijke onderbouwing. 
12 Zie: ECLI:NL:RVS:2013:BZ4008.  
13 ECLI:NL:RVS:2021:1395. 
14 Het college verwijst wat dit betreft naar het oordeel van de rechtbank in de zaak LEE 19/3096 van 26 maart 2021, r.o 5.1. In 

aanvulling daarop wordt opgemerkt dat in het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen ten 

behoeve van een verkeersbestemming. Daarbij zijn in artikel 6.6, onder d,  begrenzingen gesteld ten aanzien van het aspect 

beschermd stadsgezicht. Ook daaruit volgt dat het hier derhalve een beschermend bestemmingsplan betreft.  



wordt op zichzelf niet afgeweken van die regels uit het bestemmingsplan die bescherming bieden aan 

het stadsgezicht. Niettemin is in de ruimtelijke onderbouwing gemotiveerd uiteengezet op grond 

waarvan het bouwplan voor wat betreft het effect daarvan op het beschermd dorpsgezicht aanvaardbaar 

wordt geacht. Zie daarvoor paragraaf 4.7 van de ruimtelijke onderbouwing. Daarmee is het plan in 

zoverre in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening.15 Dat oordeel steunt bovendien op 

uitvoerig historisch onderzoek dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.16   

 

Dat oordeel wordt tevens gedragen door een (zeer) positief advies van de RCE van 19 december 2018,17 

waaruit het college citeert:  

 

“De voorliggende opgave is goed samengebracht met de nog aanwezige monumentale waarde 

van het rijksmonument. Het cultuur-historisch onderzoek is voldoende breed uitgevoerd en is 

goed afgestemd op de opgave. De uitkomst heeft daadwerkelijk een rol gespeeld in de 

planvorming, in het bijzonder in het situeren en vormgeven van de brug. Ik kan dan ook niet 

anders dan complimenten geven voor de gevolgde aanpak.  

 

Ook de gemeentelijke monumentencommissie adviseerde positief over het project: 

 

De monumentencommissie heeft waardering voor de uitwerking van het eerder 

gepresenteerde plan. De totaliteit van de diepenring blijft met het plan herkenbaar. Dat is 

belangrijk omdat deze brug de enige is die niet is gelegen in een doorlopende historische 

radiaal. De eigentijdse vormgeving van de brug, met aanlandingen voorbij de kademuren, 

zorgt ervoor dat de brug geen onderbreking is en een andere vormgeving rechtvaardigt. De 

monumentencommissie is ook positief over het gebruik maken van hoogteverschillen in het 

plan. Naast dat hiermee een mooie nieuwe verblijfsruimte aan de stad wordt toegevoegd, 

wordt hiermee ook goed ingespeeld op de geschiedenis van de plek.  

 

Tot slot heeft de Welstandscommissie positief geadviseerd binnen de kaders van de Algemene 

Groninger Criteria, de gebiedscriteria voor het desbetreffende welstandsgebied en de van toepassing 

zijnde criteria voor het betreffende beschermde stadsgezicht zoals die in de gemeentelijke 

welstandsnota zijn opgenomen. 

 

Indieners stellen hier niets dan hun, inhoudelijk bovendien ongemotiveerde, mening tegenover. 

Evenmin geven zij aan waarom de motivering van de betreffende adviezen of de ruimtelijke 

onderbouwing op dit punt niet zorgvuldig, juist of concludent zou zijn. De zienswijze is ongegrond. 

 

In dit onderdeel stellen indieners nog dat gesteld dat de nieuwe mobiliteitsvisie en het plan van 

GroenLinks (inzake de Diepenring) duidelijk maken dat het busplan “Bussen over Oost” als beleid reeds 

achterhaald is. Vooropgesteld dient te worden dat indieners daarbij verwijzen naar een concept 

mobiliteitsvisie die tot op heden nog niet is vastgesteld door de Raad en een initiatiefvoorstel van 

GroenLinks die het college oproept een nieuwe integrale visie voor de Diepenring te ontwikkelen. Maar 

ook binnen de context van het mogelijke toekomstige beleid is niet juist dat er geen bussen meer over 

de Diepenring zullen rijden. De mobiliteitsvisie gaat, voor zover die al over het openbaar vervoer gaat, 

over de dragende verkeerstructuur en dus over de HOV-lijnen. De corridor met dergelijke HOV-lijnen 

zou op de langere termijn verplaatst kunnen worden naar de Oostersingel. Maar ook dan blijven de 

“gewone” bussen over de Diepenring rijden (door het 30 km/u gebied). Juist dan is de realisatie van de 

Kattenbrug een noodzakelijke schakel om het verkeer op en rond de Steentilbrug te organiseren. De 

herinrichting van de Kattenbrug tot een verblijfsgebied met meer ruimte voor voetgangers en groen is 

ook anderszins een voorbeeld van de inrichting van de Dierpenring die juist past in de genoemde 

beleidsinitiatieven. 

  

 

 
15 Zie voor die maatstaf: ECLI:NL:2016:3486, r.o. 5.2. 
16 Zie bijlagen n, o, p, w en aa bij de omgevingsvergunning.  
17 Bijlage 3C bij de ruimtelijke onderbouwing. 



Onderdeel 5 

 

In onderdeel 5 stellen indieners dat zij geen overtuigende argumenten kunnen vinden waarom erop 

vertrouwd zou worden dat geluid en trillingen geen schade gaan opleveren. In reactie daarop verwijst 

het college naar het onderdeel geluid (paragraaf 4.11) uit de ruimtelijke onderbouwing en de akoestische 

onderzoeken waarop dat rust. Daaruit blijkt dat aan alle normen wordt voldaan. Wat indieners bedoelen 

met “schade” als gevolg van geluid is het college overigens niet helder. Voor wat betreft trillingen 

verwijst het college naar onderdeel 4.12 van de ruimtelijke onderbouwing en bijlagen 7A en 7B daarbij. 

Daaruit volgt dat geen aanleiding bestaat om schade als gevolg van (extra) trillingen te verwachten (als 

gevolg van de onderhavige omgevingsvergunning strijdig gebruik). De mededeling van indieners dat zij 

de betreffende argumenten niet konden vinden overtuigt het college niet van de onjuistheid daarvan. 

 

Onderdeel 6 

 

In onderdeel 6 wordt betoogd dat indieners de ruimtelijk onderbouwing niet serieus nemen omdat deze 

snel werd gemaakt. Dat argument overtuigt het college als zodanig niet, maar zeker niet omdat deze niet 

gepaard gaat met gemotiveerde inhoudelijke kritiek op die onderbouwing. Dat de gemeente in staat was 

op relatief korte termijn een ruimtelijke onderbouwing te laten opstellen mag overigens ook geen grote 

verbazing wekken. Het project Kattenbrug betreft een in de afgelopen jaren inhoudelijk zeer grondig 

voorbereid project, waarbij alle relevante ruimtelijke aspecten reeds waren onderzocht en afgewogen. 

Voor de ruimtelijke onderbouwing hoefde de gemeente de beschikbare gegevens en onderzoeken 

derhalve alleen nog in een document samen te vatten en waar nodig te actualiseren.  

 

 

Het college reageert hieronder nog puntsgewijs op de opmerkingen die zijn gemaakt in de tekst 

van de ruimtelijke onderbouwing: 

 

In onderdeel 1 veronderstellen indieners dat sprake zou zijn van een stedelijk ontwikkelingsproject. Een 

en ander is hierboven reeds weerlegd. In het onderhavige geval is geen sprake van een stedelijke 

ontwikkelingsproject in de zin van kolom 1, onderdeel D, categorie 11.2 van het besluit MER.  

 

In onderdeel 2 bestrijden indieners de zin dat de ontwikkeling van de Kattenbrug bijdraagt aan het 

creëren van extra verblijfsruimte voor de voetgangers in de binnenstad, waarbij gelijktijdig met de 

realisatie van de brug ook een aantrekkelijke verblijfsplek met nieuwe bomen en extra groen aan de 

Diepenring wordt gerealiseerd. Dit met de stelling dat de brug een extra belasting van busverkeer van 

tenminste 700 bussen per dag mogelijk maakt. Het één is evenwel niet in tegenspraak met het ander. 

Dat als gevolg van het omleggen van de busroutes naar de Diepenring in de binnenstad meer ruimte 

vrijkomt voor de voetganger is evident. De  thans aanwezige “harde” verkeersinrichting, met een 

dubbele rijbaan aan de binnenstadszijde  met een verkeerssnelheid van 50 km/uur, wordt gewijzigd in 

een veel meer ontspannen ruimte, met een enkele rijbaan, een verlaging van de maximumsnelheid naar 

30 km/uur en een inrichting van een hoog kwaliteitsniveau, die gestoeld is op gebruik als 30 km/uur 

gebied. Juist door de komst van de brug, het daarmee verdwijnen van een rijbaan aan de 

binnenstadszijde, het toevoegen van een verlaagde kade, meer groen, minder parkeerplaatsen en 

daardoor meer ruimte voor – ook hier – de voetganger, ontstaat een eenvoudigere verkeersstructuur en 

een aantrekkelijkere verblijfsplek. Voort wat betreft de aantallen bussen wordt verwezen naar de 

bijlagen 02 en 903 van het WMA rapport van 15 februari 2018.18 Daarbij is van belang dat in de huidige 

situatie 340 bussen per dag aan de westzijde van het Schuitendiep, tussen de Steentilbrug en de hoek 

met het Kattendiep. In de nieuwe situatie wordt dat zelfde aantal verdeeld over de oost- (170) en de 

westzijde (170) van het Schuitendiep. Het aantal bussen op het Kattendiep neemt wel toe (van 340 naar 

1000) vanwege de verlegging van de busroutes wegens “bussen over oost”. Die aantallen zijn evenwel 

verdeeld over de beide zijden van de Diepenring in beide richtingen. Vanwege de inrichting van het 

gebied en de 30 km zone zijn die stromen, zowel verkeerskundig als akoestisch, goed inpasbaar.  

 

 
18 Bijlage c bij de omgevingsvergunning. 



In onderdeel 3 stellen indieners de brug “opzettelijk” niet is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 

openbaar vaarwater. Dat is vanzelfsprekend juist, in die zin dat één en ander niet “per ongeluk”’ is 

gebeurd. Voor zover indieners echter hier impliceren wat zij  elders uitdrukkelijk hebben verwoord, te 

weten dat één en ander is gebeurd met het oogmerk een “ondemocratisch” besluit te nemen, of hen 

bewust op het verkeerde been te zetten of rechtsbescherming te onthouden, spreekt het college dat 

nadrukkelijk tegen. Integendeel. Daar is juist voor gekozen omdat de onderhavige vergunning destijds 

al in procedure en participatie was gebracht en het voor omwonenden verwarrend werd geacht dat over 

hetzelfde ontwerp twee verschillende procedures tegelijk zouden lopen, te weten de 

omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Verder is van belang dat in het project Kattenbrug het 

college juist bewust veel ruimte heeft willen laten voor participatie van omwonenden en ondernemers. 

Zie daarvoor onder meer de samenvatting van het tot dan toe gevoerde participatieoverleg over zowel 

het ontwerp Kattenbrug en Bussen over oost,  in de periode 2013-2018 (bijlage j bij de aanvraag). De 

omgevingsvergunning is daarnaast openbaar voorbereid zodat een ieder de gelegenheid heeft gehad 

daartegen een zienswijze in te dienen en, vervolgens, om rechtsmiddelen in te stellen. Van een poging 

rechtsbescherming te frustreren is dus geen sprake. Integendeel.  

 

In onderdeel 4 laten de indieners in algemene termen weten dat zij niet van oordeel zijn dat er sprake is 

van een goede ruimtelijke onderbouwing. Zij vinden de onderhavige locatie onlogisch voor busverkeer, 

zij veronderstellen dat het hier om een permanente brug voor een tijdelijke oplossing zou gaan en achten 

daarom mede om die reden dus ook verspilling van gemeenschapsgeld. Het college merkt om te 

beginnen op dat de indieners hier het door hen vaker verwoorde misverstand herhalen dat het 

toekomstige beleid van de gemeente de Kattenbrug voor busverkeer overbodig zal maken. Die stelling 

steunt op een onjuiste lezing van dat beleid, zoals ook aangegeven onder onderdeel 4 van de bespreking 

van de zienswijze.  Het gegeven dat indieners – niet nader gemotiveerd – van oordeel zijn dat de brug 

een onlogische keuze is en een verspilling van gemeenschapsgeld, geeft het college geen aanleiding te 

twijfelen aan de juistheid van zijn andersluidende oordeel 

 

In onderdeel 5 wordt gewezen op het juiste gegeven dat in het bestemmingsplan ook ligplaatsen voor 

de woonschepen zijn bestemd. 

 

In onderdeel 6 bestrijden indieners dat een omgevingsvergunning strijdig gebruik alleen nodig is binnen 

de bestemming Water. In dat betoog miskennen zij dat het bestemmingsplan openbaar vaarwater ook 

een verkeersbestemming kent, waarbinnen (delen van) een brug wel is toegestaan. 

 

In onderdeel 7 bestrijden indieners dat het verleggen en aanhelen van overstortvoorzieningen van het 

riool vergunningsvrij zijn. Daargelaten dat het één en ander op zichzelf geen betekenis heeft voor de 

juistheid van het aan de orde zijnde besluit, miskennen indieners daarbij dat niet alle werkzaamheden 

die verbandhouden met dit project om die reden een omgevingsvergunning behoeven 

 

In onderdeel 8 herhalen indieners dat het “opknippen” van de werkzaamheden voor de Kattenbrug in 

hun ogen niet juist is. Het college deelt die opvatting niet. Het nieuwe besluit voor het deel van de 

bouwwerkzaamheden van de Kattenbrug die bij recht konden worden vergund, staat in deze procedure 

ook niet ter discussie. De uitkomst van de vraag of dat besluit rechtmatig is, is ook voor de beoordeling 

van het onderhavige besluit niet van betekenis. Het besluit verliest overigens ook zijn betekenis als de 

oorspronkelijke vergunning – na reparatie – herleeft.  

 

In onderdeel 9 wijzen indieners erop dat zij geen tweede aanvraag hebben kunnen vinden. Dat is op 

zichzelf juist. De bewoordingen “tweede aanvraag”’ in de ruimtelijke onderbouwing kunnen aanleiding 

geven tot een misverstand. In werkelijkheid is het aldus dat het college – nadat het gewezen was op het 

gegeven dat de Kattenbrug deels strijdig was met het bestemmingsplan – vanwege de onlosmakelijke 

samenhang van bouwen en strijdig gebruik, in de oorspronkelijke aanvraag ook een aanvraag om een 

omgevingsvergunning strijdig gebruik moeten lezen. Op die geïmpliceerde aanvraag wordt thans beslist. 

Uiteraard strekt dat besluit tot reparatie van de oorspronkelijke fout in het eerste besluit.  

 



In onderdeel 10 stellen indieners dat voor een toetsing aan de goede ruimtelijke ordening méér nodig is 

dan een ruimtelijke onderbouwing. Het college kan die opvatting mede gelet op artikel 2.12 Wabo niet 

volgen, mede ook omdat een toelichting ontbreekt op wat indieners dan menen te missen.  

 

In onderdeel 11 stellen indieners dat de conclusie dat het voornemen van het realiseren van de 

Kattenbrug past binnen het Provinciaal beleid “per definitie” niet juist is. Het college kan dat niet volgen 

en deelt in elk geval die opvatting niet.  

 

In onderdeel 12 herhalen indieners hun vaker weerlegde stelling dat het betreffende beleid achterhaald 

zou zijn, althans in het komende beleid geen rol meer zou zijn voor een busroute. Die aanname is onjuist.  

 

In onderdeel 13 stellen indieners dat een nieuwe brug niet noodzakelijk is voor bussen die van het 

Damsterdiep komen, omdat hiervoor de Steentilbrug gebruikt kan worden. Tevens wordt aangegeven 

dat rondom de Steentilbrug gedurende de dag nauwelijks tot nooit sprake is van een verkeersonveilige 

situatie. Het college kan deze uitspraak niet volgen. In de huidige situatie is de omgeving van de 

Steentilbrug een wirwar van kruisende verkeersstromen, waarbij de verkeersveiligheid voor met name 

de fietser al jaren op de politieke agenda staat. De Kattenbrug levert een bijdrage aan het verbeteren van 

die situatie. Indieners miskennen verder dat, als gevolg van het verleggen van verkeersstromen ten 

behoeve van “Bussen over oost”, in de toekomstige situatie, de bussen op de Steentilbrug niet alleen 

zouden komen vanaf het Damsterdiep maar in feite van alle kanten. Zonder Kattenbrug zou dat leiden 

tot een aanzienlijke verdere verslechtering van de verkeersveiligheid op de Steentilbrug ten opzichte 

van de bestaande, toch al onwenselijke  situatie.  

 

In onderdeel 14 en 15 herhalen indieners hun vaker weerlegde stelling dat het betreffende beleid 

achterhaald zou zijn, althans in het komende beleid geen rol meer zou zijn voor een busroute. Die 

aanname is, zoals al vaker is toegelicht, onjuist 

 

Onderdeel 15: zie onderdeel 1  

 

In onderdeel 16 betogen indieners dat zij daar geen argumenten zien voor de Kattenbrug. Het college 

ziet in die mededeling geen aanleiding om nader te reageren dan door te verwijzen naar de onderbouwing 

voor de wenselijkheid van de Kattenbrug in de aanvraag met bijlagen.  

 

In onderdelen 17 en 18 hebben indieners opmerkingen gemaakt over paragraaf 3.2 van de ruimtelijke 

onderbouwing. Indieners herhalen hier ook elders gemaakte opmerkingen, zodat het college geen 

aanleiding ziet om daarop om nader te reageren.  

 

In de onderdelen 19 en 20 stellen indieners dat op zichzelf niet van betekenis is of aan de voorwaarden 

voor de wijzigingsbevoegdheid is voldaan. Op zichzelf hebben indieners daar vanzelfsprekend gelijk in. 

Er wordt immers thans geen gebruik gemaakt van die wijzigingsbevoegdheid. Het college heeft 

niettemin deze toets in de ruimtelijke onderbouwing willen opnemen naar aanleiding van een 

overweging uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State, die in elk geval een 

beschouwing op de betreffende aspecten wilde zien. Uit die vergelijking blijkt in elk geval verder dat 

de onderhavige brug past in de mogelijkheden die de Raad ter plaatse mogelijk heeft willen maken, 

binnen de objectieve begrenzingen die de Raad daarbij had gegeven. 

 

In onderdeel 21 stellen indieners dat “ongeoorloofd” is dat Sweco het standpunt van de gemeente heeft 

overgenomen. Aangezien zij niet hebben aangegeven waarom zij die mening zijn toegedaan, kan het 

college, die deze opvatting op zichzelf niet deelt, niet nader reageren. 

 

In onderdeel 22 stellen eisers dat geen aandacht zou zijn besteed aan het beschermd stadsgezicht. Eén 

en ander is, mede gelet op de uitvoerige passage daaromtrent in de ruimtelijke onderbouwing (zie 

onderdeel 4.7) en de aan de aanvraag ten grondslag liggende stukken, eenvoudig feitelijk onjuist.  

 



In onderdeel 23 stellen indieners dat de ontlasting van de Steentilbrug door de Kattenbrug minimaal is 

en dat de Steentilbrug het verkeer probleemloos aan zou kunnen. Het college kan deze opmerkingen niet 

volgen. De huidige verkeerssituatie op de Steentilbrug is nu al uiterst complex waarbij de 

verkeersveiligheid in het geding is. De gewijzigde routing van de bussen, die vanaf het Gedempte 

Kattendiep via de oostelijke Diepenring naar het noorden moeten rijden, zou op de Steentilbrug tot een 

onmogelijke complexiteit leiden. Het huidige verkeer op de Steentilbrug komt niet overeen met een 

toekomstige situatie zonder Kattenbrug.19 Indieners miskennen dat bij hun opmerkingen. 

 

In onderdeel 24 stellen eisers dat de brug een hinderopleverende factor is op het onderdeel 

gebruiksmogelijkheden. Hierbij gaat men voorbij aan het feit dat de brug onderdeel is van een algehele 

herinrichting van het gebied. Juist deze herinrichting, waarin de brug een voorwaarde is, zorgt voor veel 

meer gebruiksmogelijkheden in het gebied zoals ook omschreven in het inrichtingsplan behorende bij 

de aanvraag. Het college kan de opmerking van indieners volgen noch delen.  

 

In onderdeel 25 stellen indieners dat de milieuruimte ter plaatse zeer wordt beperkt. Indieners gaan 

hierbij zonder verdere argumentatie voorbij aan de uitkomsten en beoordelingen van de diverse 

onderzoeken op milieugebied, die aantonen dat deze milieuruimte niet wordt beperkt.  

 

In onderdeel 26 stellen indieners dat door de komst van de Kattenbrug de bruikbaarheid voor gebruikers 

van het water niet wordt vergroot. Aangezien zij niet hebben aangegeven waarom zij die mening zijn 

toegedaan, kan het college, die deze opvatting op zichzelf niet deelt, niet anders reageren dan te 

verwijzen naar de diverse verbeeldingen en ontwerpbeschrijvingen binnen deze aanvraag. Er is geen 

sprake van gebruiksbelemmeringen voor het verkeer op het water. 

 

In onderdeel 27 stellen indieners dat de RCE niet over de brug heeft kunnen adviseren. Het college kan 

dat niet volgen. Indieners stellen voorts dat het advies van de Commissie van de Monumentenzorg van 

de Gemeente Groningen geen betekenis zou toekomen, omdat “dat de Gemeente zelf is”. Niet valt in te 

zien waarom het deskundigenadvies van de commissie geen betekenis zou toekomen, alleen omdat het 

een orgaan van de gemeente betreft.  

 

Onderdeel 28: zie bespreking van onderdeel 3. 

 

In onderdeel 29 wordt door indieners gewezen op een waarschuwing voor ernstig vervuilde grond, 

waarnaar geen nader onderzoek zou zijn gedaan en geen stukken over zijn aangetroffen. Dat kan het 

college niet volgen. In april 2021 is een sanering  uitgevoerd, Een en ander is bovendien wel degelijk 

opgenomen in het verkennend bodemonderzoek (bijlage 1B van de ruimtelijke onderbouwing) en 

beschreven. Ook is vermeld dat op 15 februari 2021 in het kader van het Besluit uniforme saneringen 

(BUS) een meldingsformulier is ingediend. De melding is gecontroleerd en geconstateerd is dat deze in 

overeenstemming is met artikel 39b van de Wet bodembescherming, het BUS en de Regeling uniforme 

saneringen. De opmerkingen van indieners zijn derhalve onjuist.  

 

In onderdeel 30 stellen indieners dat de kade niet wordt versmald. Hij wordt alleen verdeeld in twee 

verdiepingen, waardoor van compensatie voor toename van verhard oppervlak geen sprake is. Het klopt 

dat de kade niet wordt versmald. Dat wordt ook niet gesteld in paragraaf 4.5 waar dit onderdeel naar 

verwijst. Aangegeven is dat “met de versmalling van de straat (Schuitendiep) en overige maatregelen 

aan de Diepenring wordt voorzien in compensatie”. Indieners komen dus op tegen hun eigen onjuiste 

lezing van die paragraaf. 

 

In onderdeel 31 wijzen indieners op het gegeven dat geen erfgoedvergunning is verleend voor de brug. 

Dat is juist. De realisering van de brug is geen activiteit waarvoor een erfgoedvergunning nodig is.  

 

 
19 Het college wijst op bijlage 3 bij het WMA rapport van 15 februari 2018 (bijlage c bij de omgevingsvergunning). Als het 

toekomstige verkeer allemaal via de Steentilbrug zou moeten rijden, dan zouden daar dagelijks 170 bussen vanaf het Damsterdiep en 

400 vanaf  het Kattendiep – en derhalve in twee richtingen – moeten passeren. Dit terwijl de bestaande situatie, met 340 bussen in 

maar één richting, al als erg onveilig geldt. 



Onderdeel 32: zie onderdeel 2 van de bespreking van de zienswijze. 

 

In reactie op onderdeel 33 verwijst het college naar het historisch onderzoeksplan dat als bijlage bij de 

aanvraag is gevoegd.20 Daaruit blijkt dat en hoe aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke ligging 

van de kademuur. Er wordt immers afstand genomen van een recente uitbreiding uit de jaren ’60. Het 

herstel van de Diepenring naar de breedte voorafgaand die demping uit de jaren ‘60, waarbij gelijktijdig 

de historische lijnen ter plaatse van de verlaagde kade worden behouden, is een van de redenen waarom 

de deskundigen op dit gebied zo enthousiast zijn over het plan. 

  

Onderdeel 34: Het college ziet geen aanleiding om te reageren op hetgeen is opgemerkt in onderdeel 34. 

 

Onderdeel 35: Het college ziet geen aanleiding om de opvatting op basis van de persoonlijke smaak van 

de opsteller van dit stuk te bestrijden. Het college deelt die opvatting niet. 

 

Onderdeel 36: Zie de opmerking onder 35. 

 

In onderdeel 37 stellen indieners dat onderdeel 4.9 “verkeer” niet over de Kattenbrug gaat en dat deze 

paragraaf niet relevant is voor de Kattenbrug. Juist deze paragraaf toont echter vanuit 

verkeersperspectief aan waarom de Kattenbrug noodzakelijk is én op welke wijze de herinrichting van 

de omgeving zorgdraagt voor een zorgvuldige inpassing van het (bus)verkeer in een aantrekkelijk 

verblijfsgebied. Of in dit geval dan sprake is van een “kruispunt”, wat door de indieners bestreden wordt, 

is in deze niet relevant. Feit is dat alle verkeersstromen te samen in de huidige situatie al zorgen voor 

een hoge mate van complexiteit. Juist de komst van de Kattenbrug vereenvoudigt de verkeersstructuur 

(zoals eenrichtingsverkeer aan de westzijde) en draagt bij aan een verkeersveilige inrichting.  

 

Onderdeel 38: zie de reactie onder 37. 

 

In onderdeel 39 wordt gesteld dat de bussen over de Diepenring langzamer zullen rijden. Er vanuit 

gaande dat wordt verondersteld dat de bussen langzamer gaan rijden ten opzichte van de route via de 

Grote Markt is deze stellingname onjuist. 

 

De rijtijd van bussen over de toekomstige busroute over de Diepenring zijn in afstemming met het OV-

bureau en Q-buzz, met inachtneming van alle maatregelen op de route, berekend tussen het Gedempte 

Zuiderdiep en de Bloemsingel. Afhankelijk van de rijrichting en het moment op de dag en in de week 

zal de nieuwe route circa 40 tot 130 seconden sneller zijn dan wanneer bussen in de toekomst via de 

Grote Markt blijven rijden. De betrouwbaarheid van de rijtijden van toekomstige busroute over de 

Diepenring is in alle gevallen hoog en daarmee beduidend beter dan die van de route over de Grote 

Markt. Daarnaast wordt door de indieners ingebracht dat voetgangers niet gaan omlopen om over de 

Kattenbrug te gaan. Het college onderschrijft de gedachte dat voetgangers niet (gauw) omlopen, maar 

kijkend naar de toekomstige structuur, de bestemmingen en de nieuwe inrichting van de omgeving zal 

de route vanaf het Damsterplein via de (kades van de) Kattenbrug naar de Binnenstad in de toekomst de 

meest comfortabele en snelle route voor voetgangers zijn. Het college onderschrijft de stellingname van 

de indieners dan ook niet. 

 

Voor een reactie op onderdeel 40: zie de reactie onder 39, met de opmerking dat juist de nieuwe 

verkeerskundige inrichting zorgt voor de vlotte en comfortabele busroute. Conclusies op basis van het 

huidige uitzicht op de hoek Kattendiep/Schuitendiep zijn niet vergelijkbaar met de toekomstige situatie 

 

Onderdeel 41: Zie de reactie onder onderdeel 1 

 

 
20 Het cultuurhistorisch onderzoek is uitgevoerd op drie niveaus:, Cultuurhistorie, Bouwhistorie en Archeologie. Ter ondersteuning is 

bij de omgevingsvergunning aangeleverd: 

- Begeleidend schrijven monumentale waarden Kattenbrug en omgeving; 

- Historische topografie Kattendiep en omgeving (B.P. Tuin); 

- Archeologisch onderzoek (RAAP) 



In onderdeel 42 stellen indieners dat de Fugro haar adviezen rondom maatregelen om trillingen te 

voorkomen heeft afgezwakt, zodat de gemeente kan beweren het advies op te volgen. Het college kan 

deze stellingname niet volgen en werpt de daarin gelegen insinuatie verre van zich. Sterker nog, de 

maatregelen die het college voornemens is te gaan nemen op de Diepenring gaan verder dan het advies 

van de Fugro. Op veel meer plekken wordt de meest vergaande maatregel “trillingsscherm” toegepast, 

dan dat de Fugro in haar advies heeft aangegeven. Het college doet dit juist om het zekere voor het 

onzekere te nemen en tegemoet te komen aan de zorgen die er in de omgeving leven.   

 

In onderdeel 43 stellen indieners dat het werk gepaard is gegaan met veel meer kabaal en trillingsoverlast 

dan men zei te verwachten. Deze opmerking verbaast ons. Het klopt dat in de beginfase het wegdek 

hoek Kattendiep/Schuitendiep niet op de juiste wijze is gesloopt. De trillingsmeters in de omgeving die 

dit gedurende de bouw dienen te monitoren, gaven dat ook aan, waarna direct is ingegrepen. De verdere 

uitvoering van het plan is zonder noemenswaardige overlast uitgevoerd.  Een en ander is overigens niet 

relevant voor de toetsing van de juistheid of de rechtmatigheid van het onderhavige besluit. 

 

In onderdeel 44 stellen indieners dat de beschreven invloed van het diepriool niets met de brug te maken 

heeft en dat men nog geen afdoende verklaring voor de scheuren heeft zien langskomen. Het college is 

van oordeel dat, met de gedane onderzoeken voor trillingen, waarbij ook de invloed van het diepriool 

bij gebruik van de route door bussen is onderzocht, voldoende is onderbouwd dat trillingsschade als 

gevolg van bouw en gebruik van de brug beheersbaar respectievelijk als nihil kan worden beschouwd.  

 

Daar waar indieners in onderdeel 45 stellen dat trillingen en geluid voor hun betreft nog steeds een 

belemmering voor het project vormen, is het college van oordeel dat, met onderhavige onderzoeken als 

benoemd en gevoegd in de ruimtelijke onderbouwing, voldaan wordt aan alle vereisten op dit gebied. 

Trillingen en geluid vormen beide geen belemmeringen voor de realisatie van de Kattenbrug. 

 

 

4. Conclusie 

De ingediende zienswijze hebben niet geleid tot wijzigingen van het ontwerpbesluit. 

 


