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Onderwerp 
Onttrekken aan de openbaarheid van twee bruggen over het Omgelegde Eelderdiep in Eeldewolde.  
 
Gevraagd besluit 

1. Een definitief besluit te nemen om de twee oude landbouwbruggen over het Omgelegde 
Eelderdiep in Eelderwolde aan de openbaarheid te onttrekken en te verwijderen.  

2. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe van het besluit op de hoogte te stellen 
middels de bij het besluit toegevoegde brief. 

3. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken voor het termijn van zes weken ter 
inzage te leggen zodat belanghebbenden de gelegenheid hebben bezwaar in te dienen.  

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
In de vergadering van 30 juni 2015 heeft uw raad positief gereageerd op het voorstel om de twee 
oude landbouwbruggen over het Omgelegde Eelderdiep in Eelderwolde te onttrekken aan het 
openbaar verkeer, vervolgens te verwijderen en daarvoor de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure toe te passen. Inmiddels heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 31 
juli t/m 11 september 2015. Op het voorstel zijn geen zienswijzen binnengekomen.   
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Beide oude landbouwbruggen over het Omgelegde Eelderdiep zijn in slechte staat en worden niet 
meer gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangelegd. Om te voorkomen dat de bruggen nog meer 
vervallen en gevaarlijke situaties opleveren, is het voorstel beide bruggen te verwijderen. Bij het 
verwijderen van de oude bruggen verdwijnt een stukje historie. Door het in stand houden van de 
landhoofden, blijft zichtbaar waar de oude landbouwbrug heeft gelegen.  
 
Eén van de oude landbouwbruggen (blauwe) wordt nog regelmatig gebruikt door wandelaars voor een 
‘ommetje’. Bij verwijdering van de oude bruggen wordt de afstand van de rondwandeling om het 
Omgelegde Eelderdiep te lang. Als alternatief wordt een nieuwe fiets-/voetgangersbrug aangelegd, 
iets ten noorden van de huidige bruggen.   
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2009 is gestart met de aanleg van het fietspad Madijk langs het Omgelegde Eelderdiep in 
Eelderwolde. Tijdens de werkzaamheden bleken de twee oude landbouwbruggen die het nieuwe 
fietspad en het zandpad Madijk verbinden, in slechte staat te zijn.  



In 2010 heeft het college het voornemen gepubliceerd om de twee oude bruggen aan het openbaar 
verkeer te onttrekken en daarna te verwijderen. Hierop zijn een aantal reacties binnengekomen waarin 
werd verzocht één van de waterovergangen te herstellen of te vervangen. In 2013 is onderzocht welke 
mogelijkheden er waren om één van beide bruggen te herstellen ofte vervangen. Gezien de hoge 
kosten bleek herstellen niet wenselijk en was het voorstel een nieuwe fiets-/voetgangersbrug te 
plaatsen ter vervanging van de oude bruggen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het definitieve besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, het GVVOP en op de gemeentelijke 
website 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Afhankelijk van de weersomstandigheden worden eind 2015 de oude bruggen weggehaald en de 
nieuwe brug geplaatst.   
De werkzaamheden dienen binnen drie jaar te worden uitgevoerd. Op grond van artikel 6.22, tweede 
lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende 
drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De kosten voor het verwijderen van de bruggen worden meegenomen met de aanleg van de nieuwe 
fiets-/voetgangersbrug en worden betaald uit de GREX Ter Borch.  
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