Besluitenlijst B&W 22 september 2020
Voorontwerp bestemmingsplan Nijeveen - Ds. van Halsemastraat 14 en
toegangsbesluit coördinatieregeling
Besluit: 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Nijeveen - Ds. van
Halsemastraat 14;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te
leggen op grond van de Inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
(Bro);
3. Voor het voorontwerp bestemmingsplan het vooroverleg te starten als bedoeld in
artikel 3.1.1 Bro;
4. De raad voor te stellen:
a. De gemeentelijke coördinatieregeling Wro van toepassing te verklaren op de
voorbereiding van het project herontwikkeling Ds. van Halsemastraat 14 te Nijeveen;
b. Alle benodigde besluiten ter uitvoering van bovenstaand project te coördineren in het
kader van de Wro, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene
Plaatselijke Verordening, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de
Erfgoedwet, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in het voorontwerp
bestemmingsplan Nijeveen - Ds. van Halsemastraat 14. Het bestemmingsplan maakt de
bouw van 11 woningen mogelijk. Het plan bevat 9 rijwoningen en twee twee-onder-eenkapwoningen, waarvan 4 levensloopbestendig en rolstoeltoegankelijk. Het
bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Het college stelt tevens aan de raad voor de
gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op het project. Hiermee
kunnen vergunningen en samenhangende besluiten worden gecoördineerd.
Port of Zwolle - verslag en rekening 2019
Besluit: 1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening van Port of Zwolle U.A.
over 2019.
2. De jaarstukken en de havenvisie 2035 ter kennisgeving met een memo aan te bieden
aan de raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de jaarstukken over 2019
van de Port of Zwolle. Daarnaast heeft de algemene ledenvergadering van Port of Zwolle
onlangs haar havenvisie 2035 vastgesteld. De stukken worden met een memo ter
informatie aangeboden aan de raad.
Verzameladvies vaststelling subsidies 2019 boven € 5.000
Besluit: De verleende subsidies voor 2019 vast te stellen.
- Samenvatting: Een aantal subsidies voor het jaar 2019 kunnen nu worden vastgesteld
door burgemeester & wethouders.
Reestmond - wijziging gemeenschappelijke regeling
Besluit: 1. Het voornemen uit te spreken om per 1 januari 2021 een gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Reestmond aan te willen gaan overeenkomstig het voorstel
van het dagelijks bestuur Reestmond.
2. De raad voor te stellen om het college toestemming te geven de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Reestmond aan te gaan per 1 januari 2021.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben het voornemen om per 1 januari
2021 een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Reestmond aan te gaan op voorstel
van het dagelijks bestuur van Reestmond. Het college vraagt de raad hiervoor om
toestemming. Door de wijziging van de regeling wordt de verdeling van de kosten van
Reestmond verdeeld over het aantal mensen die in de gemeente een vast dienstverband
hebben op grond van de Wet sociale werkvoorziening op 31 december 2014.

Rekening 2019 en concept begroting 2021-2024 Reestmond
Besluit: 1. Kennis te nemen van de ingediende jaarstukken 2019 en van de ingediende
concept begrotingen 2021-2024 van de gemeenschappelijke regeling Reestmond.
2. De raad voor te stellen:
I. De jaarstukken 2019 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen en
II. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van Reestmond.
- Samenvatting: De gemeente Meppel kan als deelnemer in de gemeenschappelijke
regeling Reestmond een zienswijze indienen bij het bestuur van de gemeenschappelijke
regeling ten aanzien van de begroting. Burgemeester & wethouders stellen de raad voor
een zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van Reestmond.
Ontwerpbestemmingsplan Meppel - Industrieweg 2 e.o.
Besluit: 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Industrieweg 2
e.o.;
2. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Industrieweg 2 e.o. voor zes weken
ter inzage te leggen;
3. Geen milieueffectenrapportage op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet
milieubeheer.
4. Memo aan de gemeenteraad sturen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan Meppel - Industrieweg 2 e.o. In het ontwerpbestemmingsplan
behoudt het plangebied, de zogenoemde Zwikkerlocatie, de bedrijfsbestemming maar
wordt de maximaal toegestane milieucategorie verlaagd van 4 naar 2. Met deze verlaging
wil het college borgen dat relatief vervuilende bedrijven zich niet kunnen vestigen op
deze locatie dichtbij de woonfunctie van de binnenstad.
Ook wordt in het ontwerpbestemmingsplan een zogenaamde molenbiotoop toegepast.
Met deze molenbiotoop wordt de maximale bouwhoogte ten opzichte van molen De
Weert vastgelegd. De vrije aanvoer van wind, en daarmee de functionaliteit van de
molen, blijft hiermee geborgd. Daarnaast wordt via het opnemen van een
wijzigingsbevoegdheid eventuele recreatieve ontwikkeling op het terrein gestimuleerd.
Verlaging van de milieucategorie en (het stimuleren van) eventuele recreatieve
ontwikkeling sluiten aan bij de structuurvisie 2030 en het raadsbesluit van december
2019 over mogelijke toekomstscenario's van de Zwikkerlocatie.
Algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten 2020
Besluit: 1. In te stemmen met punten op de agenda en wethouder Van der Haar te
machtigen om namens Meppel te stemmen en inbreng te leveren.
2. Standpunt te bepalen over verzoek om ondersteuning motie herijking gemeentefonds.
- Samenvatting: De uitgestelde algemene Ledenvergadering van de VNG vindt plaats op
25 september 2020. Tijdens deze vergadering wordt de leden, dus ook gemeente
Meppel, gevraagd standpunten in te nemen over voorstellen op de agenda: bekrachtiging
van de uitslagen van de ledenraadpleging; wijze van omgaan met eerdere moties;
wijziging van statuten. Met de voorstellen op de reguliere agenda kan worden ingestemd.
Door een aantal gemeenten is een motie voorbereid over de herijking van het
gemeentefonds. Daarover is een politieke standpuntbepaling nodig.

