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Inleiding  

Wij hebben op 3 december 2013 besloten om een zestal bruggen in de Verlengde Hoogeveensche 
Vaart te vervangen dan wel te verwijderen. De Dalerbrug wordt verwijderd.  
Over de toekomstige functie van de Klenckebrug wordt momenteel nog overleg gevoerd met de 
gemeente Coevorden.  
Voordat tot de feitelijke verwijdering van de Dalerbrug kan worden overgegaan, zal deze brug – die 
ook een functie voor het wegverkeer heeft – moeten worden onttrokken aan het openbaar verkeer.  
Hiertoe zijn uw Staten, op grond van artikel 8 van de Wegenwet, bevoegd.   
Hoewel daartoe niet wettelijk verplicht, is het raadzaam om het ontwerpbesluit tot onttrekking te 
publiceren en het daarnaast voor een periode van vier weken ter inzage te leggen. Op die manier 
worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de voorgenomen onttrekking 
te geven.  

Advies  

1. Het ontwerpbesluit tot onttrekking van de Dalerbrug (gemeente Coevorden) aan het openbaar 
verkeer vaststellen. 

         

Beoogd effect 

Na voltooiing van de onttrekkingsprocedure kan de brug daadwerkelijk worden verwijderd.   
In dit plan wordt één brug verwijderd, twee nieuwe fietsbruggen gemaakt en drie bruggen worden 
nieuw gebouwd als volwaardige verkeersbrug. Dit betekent dat de aslastbeperkingen verdwijnen en  
landbouw- en ander bedrijfsverkeer gebruik kan maken van de nieuwe bruggen. In economisch 
opzicht is dat een verbetering van de gebiedsontsluiting. 

Argumenten 

1.1 Er kan niet eerder tot verwijdering van de Dalerbrug worden overgegaan, dan nadat er een 
wegonttrekkingsprocedure ex artikel 8 van de Wegenwet is gevolgd.  
 

1.2 Door het ontwerpbesluit te publiceren worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze in te dienen.  

Tijdsplanning 
Het streven is om de brug eind 2016 te verwijderen.   

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 
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Extern betrokkenen 
De gemeente Coevorden is vanaf het begin betrokken bij de planontwikkeling en de aanwonenden en 
andere belanghebbenden zijn geïnformeerd en gehoord. 

Communicatie  
Aan dit besluit is een traject van communicatie met de gemeente en de bevolking voorafgegaan. 
Voordat de bevolking voor de eerste keer geconfronteerd is met het oorspronkelijke plan om twee van 
de zes bruggen te verwijderen, zijn verkeerstellingen gehouden. De tellingen en de doelstelling zijn op 
een eerste informatieavond gepresenteerd en daarbij is de bevolking gevraagd mee te denken. Dit 
meedenken heeft geleid tot een concept-plan. Dit plan is op een voorlichtings- en inspraakavond 
besproken. Nadien zijn schriftelijke bedenkingen en input van keukentafelgesprekken gebruikt om te 
komen tot een definitief plan. In dit plan wordt één brug verwijderd, twee nieuwe fietsbruggen gemaakt 
en drie bruggen worden nieuw gebouwd als volwaardige verkeersbrug. Dit betekent dat de 
aslastbeperkingen verdwijnen en  landbouw- en ander bedrijfsverkeer gebruik kan maken van de 
nieuwe bruggen. In economisch opzicht is dat een verbetering van de gebiedsontsluiting. 
 
Bijlagen  
1. Kaart situatie Dalerbrug 
 

 Ter inzage in kamer  C0.39 
Geen. 
 
 
Assen, 29 juni 2015 
Kenmerk: 26/3.17/2015002901 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 29 juni 2015, kenmerk 
26/3.17/2015002901; 
 
gelet op artikel 8 van de Wegenwet; 
 
 
BESLUITEN:    
 
 
het ontwerpbesluit tot onttrekking van de Dalerbrug (gemeente Coevorden) aan het openbaar verkeer 
vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 23 september 2015 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 



 

 




