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Inleiding 

a. Algemeen 

Op 23 september 2015 hebben uw Staten het ontwerpbesluit tot onttrekking van de Dalerbrug in  

Coevorden vastgesteld. Dit naar aanleiding van en als vervolg op ons besluit van 3 december 2013 tot 

vervanging dan wel verwijdering van een zestal bruggen in de Verlengde Hoogeveensche Vaart. De 

Dalerbrug is een van de te verwijderen bruggen. Omdat deze brug ook een functie heeft voor het 

wegverkeer, is op grond van de Wegenwet een onttrekkingsprocedure noodzakelijk.  

Het ontwerpbesluit heeft ter visie gelegen van 13 oktober tot en met 26 november 2015. Gedurende 

die termijn konden belanghebbenden hun zienswijze op de voorgenomen onttrekking geven. Van die 

mogelijkheid heeft de Fietsersbond, afdeling Coevorden, gebruikgemaakt. De bond maakt bezwaar 

tegen het weghalen van de brug.  

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

De gemeente Coevorden is vanaf het begin betrokken bij de planontwikkeling. 

Aanwonenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd en gehoord.  

Advies  

1. Te besluiten de Dalerbrug te onttrekken aan het openbaar verkeer. 

2. Het besluit ter inzage te leggen en te publiceren in ‘Coevorden Huis aan Huis’. 

3. De zienswijze van de Fietsersbond, afdeling Coevorden, op het eerder genomen ontwerpbesluit te 

beantwoorden conform bijgevoegde brief. 

Beoogd effect 

Na voltooiing van de onttrekkingsprocedure kan de brug daadwerkelijk worden verwijderd en kan uit-

voering worden gegeven aan ons besluit van 3 december 2013. 

Argumenten 

 

1.1. De brug kan niet eerder worden verwijderd dan nadat uw Staten een definitief besluit tot onttrek-

king hebben genomen. Uw Staten zijn op grond van artikel 8 van de Wegenwet daartoe  

bevoegd. 

 

2.1. Door het besluit te publiceren en ter inzage te leggen worden belanghebbenden in de gelegen-

heid gesteld beroep in te stellen bij de rechtbank. Daarmee wordt voldaan aan artikel 3:42 van 

de Algemene wet bestuursrecht.  
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3.1. In de brief aan de Fietsersbond wordt uiteengezet dat de verwijdering van de Dalerbrug een 

gevolg is van een belangenafweging. Ook wordt in de brief uitgelegd dat de verwijdering van de 

brug weliswaar gevolgen heeft voor het recreatieve fietsverkeer, maar dat daartegenover staat 

dat er goede en veilige fietsroutes voor in de plaats komen.   

 

Tijdsplanning 

Het streven is om de brug komend najaar te verwijderen. 

Financiën 

De kosten kunnen worden gedekt uit de bestaande begrotingspost Investering product 3.4  

vaarwegen; Prestatie 6331115 Vervanging VHV-05 Dalerbrug draaibrug uit 1912.  

Monitoring en evaluatie 

 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen  

 

1. Conceptbrief aan de Fietsersbond, afdeling Coevorden. 

Ter inzage in kamer C0.39  

Niet van toepassing. 

 

 

 

Assen, 14 april 2016 

Kenmerk: 15/3.8/2016001970 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Voornaamste kritiekpunt van de Fietsersbond is dat fietsers vanuit Gees, Wachtum en Dalen door het 

verdwijnen van de Dalerbrug gedwongen worden een andere, veel drukkere route te volgen.    

De constatering dat er een gedeelte van een recreatieve route vervalt is juist.  

De verwijdering van de brug heeft weliswaar gevolgen voor het recreatieve fietsverkeer, maar daar 

staat tegenover dat er goede en veilige fietsroutes voor in de plaats komen.   

 

  



Ontwerpbesluit   2016-733-1 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 april 2016, kenmerk 

15/3.8/2016001970; 

 

gelet op artikel 8 van de Wegenwet; 

 

 

BESLUITEN:  

 

 

1. de Dalerbrug (gemeente Coevorden) aan het openbaar verkeer te onttrekken; 

 

2. het besluit ter inzage te leggen en te publiceren in ‘Coevorden Huis aan Huis’; 

 

3. de zienswijze van de Fietsersbond, afdeling Coevorden, op het eerder genomen ontwerpbesluit, 

door GS te laten beantwoorden conform bijgevoegde brief. 

 

 

Assen, 8 juni 2016 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

     , griffier      , voorzitter 

 

mb/coll.  



 

 

Aan:  
de Fietsersbond, afdeling Coevorden,  
Zuidoost-Drenthe 
t.a.v. mevrouw D. Mekkes-de Jonge 
Vliers 2 
7751 ZS  DALEN      CONCEPT 
 
7751 ZS 2 

 
 
 
 
Assen,  
Ons kenmerk  
Behandeld door de heer L.O. Rozema (0592) 36 53 29 
Onderwerp: Zienswijze op besluit verwijdering Dalerbrug 
 
 
Geachte mevrouw Mekkes-de Jonge, 
 
Bij brief van 24 november 2015 heeft u een zienswijze ingediend op het voornemen 
van Provinciale Staten om de Dalerbrug in Coevorden te onttrekken aan het openbaar 
verkeer.  
Naar aanleiding van de in uw zienswijze aangevoerde bezwaren hebben de Staten 
hun ontwerpbesluit van 23 september 2015 heroverwogen. 
Deze heroverweging heeft ertoe geleid dat de Staten in hun vergadering van 8 juni jl. 
hebben besloten de Dalerbrug conform hun ontwerpbesluit te onttrekken aan het 
openbaar verkeer.  
Dat betekent dat aan ons eerder genomen besluit om de Dalerbrug te verwijderen 
uitvoering kan worden gegeven.  
 
Ten aanzien van uw bezwaren tegen het verwijderen van de Dalerbrug merken wij het 
volgende op. 

- Uw constatering dat het schoolgaande fietsverkeer vanuit Gees om zal 
moeten rijden, is juist. Dat betreft echter een beperkte groep en de omrijroute 
is vrij kort. Overigens worden bij de Oosterhesselerbrug voorzieningen 
getroffen voor een veiliger oversteek voor deze groep fietsers. 

- Vanuit Gees wordt voor de recreatieve fietser de Oude Geeserweg   
inderdaad niet meer in de route naar Dalen en omgeving opgenomen. 
Er ontstaat een nieuwe route via het prima berijdbare fietspad langs de 
provinciale weg naar  Dalen.  
Het vervallen van de Oude Geeserweg als onderdeel van een recreatieve 
route is het gevolg van de belangenafweging die heeft plaatsgevonden.    
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- Vanuit de andere kant zal de provincie ter plaatse aangeven dat deze route  
niet meer doorloopt naar Gees, maar dat alle weggebruikers een andere route 
moeten kiezen als ze naar Gees willen. Zodoende wordt de relatief drukke 
weg langs de zuidzijde van de Verlengde Hoogeveensche Vaart vermeden. 

- Het verwijderen van de Dalerbrug heeft niet als doel het bevorderen van de 
recreatievaart, maar is het gevolg van een kosten/batenafweging.  

- Nabij de te verwijderen brug zal een markering worden aangebracht die laat 
zien dat hier ooit een brug heeft gelegen. De wegen zoals die er nu op 
aansluiten, blijven intact. De oude cultuurhistorische route is overigens op 
meerdere plaatsen niet meer als zodanig aanwezig of herkenbaar. 

 
Als vervolg op uw ingediende zienswijze heeft u Provinciale Staten op 10 januari jl.  
een brief gestuurd, waarin u uw beklag doet over de gevolgde procedure.  
Als reactie daarop wijzen wij u erop dat de provincie met betrekking tot de onttrekking 
de gebruikelijke procedure heeft gevolgd door het ontwerpbesluit te agenderen voor 
de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid. De voorgenomen 
onttrekking is besproken in de vergadering van 2 september 2015.    
De agenda’s van de provinciale Statencommissies zijn openbaar en kunnen via 
www.drentsparlement.nl worden geraadpleegd. Op deze wijze worden 
belanghebbenden en belangstellenden in staat gesteld kennis te nemen van de 
agendapunten en kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid in te spreken.  
 
Een afschrift van het besluit van Provinciale Staten tot onttrekking van de Dalerbrug 
aan het openbaar verkeer treft u hierbij aan.  
Bent u het niet eens met dit Statenbesluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag 
van verzending ervan hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-
Nederland. 
De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. 
Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar 
http://www.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage: Afschrift Statenbesluit 
 
mb/coll. 
 




