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Inleiding 

a. Algemeen 
In september 1998 (Provinciaal Blad nr. 70) hebben uw Staten, op grond van artikel 8 van de Wegen-
wet, een gedeelte van het fietspad (Jaagpad) langs de Noordwestzijde van het Meppelerdiep in Mep-
pel onttrokken aan het openbaar verkeer. De onttrekking betrof het fietspadgedeelte vanaf de weg 
Groeneveld tot aan de havenmond. Het besluit werd genomen in verband met de aanleg van een 
havenmond ten behoeve van het industrieterrein ‘Oevers-D’.  
Om een goede fietsverbinding ‘Meppel-Zwartsluis’ te kunnen handhaven, is destijds een nieuw fiets-
pad om de nieuwe haven aangelegd en is langs het Jaagpad, op enige afstand van de weg Groene-
veld, een bordje ‘eigen weg’ geplaatst.  
Gebleken is dat na de wegonttrekking wandelaars nog steeds gebruik maken van het Jaagpad.                            
Dat gebruik strekt zich uit over een onafgebroken periode van langer dan 10 jaar. Daarmee heeft het 
pad, vanaf de weg Groeneveld tot aan het bordje ‘eigen weg’, weer een openbaar karakter gekregen. 
Dat geldt niet voor het gedeelte vanaf het bordje met de aanduiding ‘eigen weg’ tot aan de haven-
mond.  
 
Het door het gebruik weer openbaar geworden gedeelte direct achter Coöperatie De Valk Wekerom, 
wordt door de Coöperatie op basis van een in 2011 met de provincie aangegane huurovereenkomst 
als kade gebruikt voor het laden en lossen. 
Aangezien deze kade, vanwege het openbare karakter, vrij toegankelijk is voor wandelaars, is daar 
sprake van een onveilige situatie. Door het afsluiten van deze kade kan die situatie worden opgehe-
ven. 
 
Langs het gedeelte vanaf de aanduiding ‘eigen weg’ tot aan de havenmond, zijn meerdere ‘waterge-
bonden’ bedrijven gevestigd. Door het af te sluiten voor wandelaars kunnen deze bedrijven in de toe-
komst dit gedeelte als los- en laadkade gebruiken.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
De gemeente Meppel is betrokken bij de planontwikkeling. 

Advies  

1. Het Jaagpad langs de Noordwestzijde van het Meppelerdiep,  vanaf de weg Groeneveld tot aan 
de havenmond van het industrieterrein ‘Oevers –D’, aan het openbaar verkeer te onttrekken. 

2. Het ontwerpbesluit tot onttrekking ter inzage te leggen en te publiceren in de Meppeler Courant. 

Beoogd effect 

Na voltooiing van de onttrekkingsprocedure kan het Jaagpad ingericht worden als los- en laadkade. 
De kade is dan niet meer vrij toegankelijk voor wandelaars. Daarmee wordt de huidige onveilige situa-
tie opgeheven.  
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Argumenten 

1.1. Door opnieuw te onttrekken wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat het pad niet openbaar is en 
niet voor iedereen toegankelijk is.  
Het in 1998 genomen onttrekkingsbesluit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Wande-
laars bleven namelijk gebruik maken van het Jaagpad. Daarmee kreeg het ongewild weer een 
openbaar karakter.  

2.1. Op het ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven. 
Door het ontwerpbesluit tot onttrekking te publiceren en het daarnaast voor een periode van 
zes weken ter inzage te leggen worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun  
mening op de voorgenomen onttrekking te geven. 

 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 

Bijlagen  
Niet van toepassing. 

 

Ter inzage in  kamer  C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 14 juni 2016 
Kenmerk: 23/4.1/2016002778 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
md/coll. 



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2016-747-1 
 

 

 
Het is op grond van artikel 8 van de Wegenwet een bevoegdheid van uw Staten om een weg die door 
de provincie wordt onderhouden, aan het openbaar verkeer te onttrekken. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 juni 2016, kenmerk 
23/4.1/2016002778; 
 
gelet op artikel 8 van de Wegenwet; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. het Jaagpad langs de Noordwestzijde van het Meppelerdiep in Meppel, vanaf de weg  

Groeneveld tot aan de havenmond van het industrieterrein ‘Oevers –D’, aan het openbaar  
verkeer te onttrekken; 

2. het ontwerpbesluit tot onttrekking ter inzage te leggen en te publiceren in de Meppeler Courant. 
 
 
Assen, 28 september 2016 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier       , voorzitter 
 
md/coll.  


