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Onderwerp
Vaststelling ontwerpbesluit voor het onttrekken aan de openbaarheid van twee bruggen over het
Omgelegde Eelderdiep in Eelderwolde.
Gevraagd besluit
1. Vaststellen ontwerpbesluit voor het onttrekken aan de openbaarheid van twee landbouwbruggen
over het Omgelegde Eelderdiep in Eelderwolde.
2. Het ontwerpbesluit overeenkomstig afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen
voor een ieder en de mogelijkheid geven gedurende zes weken een zienswijze in te dienen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Aanleg nieuwe fiets-/voetgangersbrug en behoud van ommetje voor wandelaars
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 het zichtbaar waar de oude blauwe landbouwbrug heeft gelegen.
Een van de oude landbouwbruggen (blauwe) wordt nog wel regelmatig gebruikt door wandelaars voor
een ‘ommetje’. Bij verwijdering van de 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 oude landbouwbruggen.
Waarom komen we met dit voorstel?
Om verwijdering van de twee bruggen mogelijk te maken moeten de bruggen eerst worden
onttrokken aan de openbaarheid. De bevoegdheid om deze weggedeelten te onttrekken aan de
openbaarheid ligt bij de gemeenteraad.
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 of te
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.
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Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om een nieuwe fiets-/voetgangersbrug aan te leggen
iets ten noorden van de oude bruggen.
Hoe informeren we de inwoners?
Uit zorgvuldigheid en gezien het tijdsverloop tussen de publicatie van het voornemen in 2010 en nu,
wordt de openbare voorbereidingsprocedure van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
opnieuw gevolgd. Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd en belanghebbenden kunnen gedurende zes
weken hun zienswijze indienen. Door middel van een publicatie op de VGOP en via de Staatscourant
worden de burgers geïnformeerd. Degenen die destijds een zienswijze hebben ingediend, worden
middels een brief geïnformeerd over het hervatten van de procedure. De eerder ingezonden
zienswijzen worden hierin meegenomen. Anderzijds bestaat de mogelijkheid opnieuw een zienswijze
in te dienen.
Het ontwerpbesluit van uw raad zal zes weken ter inzage worden gelegd. De ingediende zienswijzen
worden voorzien van een reactie van het college en vervolgens aan uw raad voorgelegd zodat uw
raad een definitief besluit kan nemen over de onttrekking aan de openbaarheid.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Nadat uw raad een definitief besluit neemt over de onttrekking aan de openbaarheid kunnen de
bruggen worden verwijderd.
Over het ontwerp van de nieuwe brug vindt overleg plaats met het Waterschap en de Gasunie.
Daarnaast dient voor de brug nog een omgevingsvergunning te worden verleend. Vervolgens zal
plaatsing van de nieuwe fiets-/voetgangersbrug plaatsvinden.
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 GREX Ter Borch.
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