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Inleiding 

a. Algemeen 
In 1998 hebben uw Staten het jaagpad langs de noordwestzijde van het Meppelerdiep aan het 
openbaar verkeer onttrokken. Het onttrekkingsbesluit hield destijds verband met de aanleg van 
een havenmond ten behoeve van het industrieterrein 'Oevers-D'. Ondanks de wegonttrekking  
bleven met name wandelaars gebruikmaken van het jaagpad. Daarmee kreeg het pad weer een 
openbaar karakter. 
Een deel van het jaagpad wordt momenteel als los- en laadkade gebruikt. Het betreft het gedeelte 
direct achter Coöperatie De Valk Wekerom. Omdat deze kade vanwege het openbare karakter 
toegankelijk is voor wandelaars, is daar al enige tijd sprake van een onveilige situatie. Die situatie 
kan worden verbeterd door dit gedeelte met hekken af te sluiten. Aangezien langs het jaagpad 
meer watergebonden bedrijven zijn gevestigd, is het wenselijk het hele gedeelte langs de noord-
westzijde van het Meppelerdiep, vanaf de weg Groeneveld tot aan de havenmond van het in-
dustrieterrein 'Oevers-D', opnieuw te onttrekken aan de openbaarheid en af te sluiten voor wan-
delaars, zodat in de toekomst ook deze bedrijven dit gedeelte als los- en laadkade kunnen ge-
bruiken. 
 
In verband met het bovenstaande hebben de Staten op 28 september 2016, conform ons voorstel 
van 14 juni 2016, het ontwerpbesluit tot onttrekking van het jaagpad vastgesteld. Het ontwerpbe-
sluit heeft ter inzage gelegen van 24 oktober tot en met 21 november 2016. Gedurende deze ter-
mijn konden belanghebbenden hun zienswijze geven op de voorgenomen onttrekking. Van die 
mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Uw Staten kunnen nu het definitieve onttrekkingsbesluit 
nemen. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 

 
d. Participatie 

De gemeente Meppel is betrokken bij de planontwikkeling 

Advies  

Wij stellen u voor:  

1. het jaagpad langs de Noordwestzijde van het Meppelerdiep, vanaf de weg Groeneveld tot aan 
de havenmond van het industrieterrein 'Oevers-D', te onttrekken aan het openbaar verkeer. 

 

Doelstelling uit de begroting 

Niet van toepassing. 
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Argumenten 

1.1. Door opnieuw te onttrekken wordt duidelijk 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. Wandelaars 
bleven gebruikmaken van het jaagpad. Daarmee kreeg het ongewild weer een openbaar karakter. 
Daardoor is al enige tijd sprake van een onveilige situatie.  

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, 9 februari 2017 
Kenmerk: 6/3.1/2017000350 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 



Ontwerpbesluit   2017-782-1 

 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 februari 2017, kenmerk 
6/3.1/2017000350; 
 
gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wegenwet; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. het jaagpad langs de noordwestzijde van het Meppelerdiep, vanaf de weg Groeneveld tot aan 

de havenmond van het industrieterrein 'Oevers-D', te onttrekken aan het openbaar verkeer. 
 
 
Assen, 19 april 2017 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
wa/coll.  
 
 
 
 
 
 


