Besluitenlijst B&W 7 april 2020
Ontwerp wijzigingsplan Broekhuizen 16
Besluit: 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Meppel - Buitengebied,
wijziging Broekhuizen 16;
2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst te sluiten op grond van artikel 6.4a
Wet ruimtelijke ordening;
3. Het ontwerp op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een
periode van zes weken ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het ontwerp van het
wijzigingsplan Meppel - Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16. Het plan wordt
gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Met dit wijzigingsplan wordt de bestemming van het perceel gewijzigd van Bedrijf naar
Wonen, zodat reguliere bewoning mogelijk is. De bedrijfsmogelijkheden vervallen
hiermee.
Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan planschade die eventueel
optreedt voor rekening van de initiatiefnemer komt en niet voor rekening van de
gemeente.
Ontwerp wijzigingsplan Bramenweg 2
Besluit: 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Bestemmingsplan Meppel –
Buitengebied, wijziging Bramenweg 2;
2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst te sluiten op grond van artikel 6.4a
Wet ruimtelijke ordening;
3. Het ontwerp op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een
periode van zes weken ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Het college stemt in met het ontwerp van het wijzigingsplan
Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2. Het plan wordt
gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de begrenzing van het bouwvlak gewijzigd,
zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe werktuigenberging. Per saldo wordt het
bouwvlak niet vergroot. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.
Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan planschade die eventueel
optreedt voor rekening van de initiatiefnemer komt en niet voor rekening van de
gemeente.
Gebruikers sportaccommodaties tijdens de coronacrisis
Besluit: 1. De oproep aan de gebruikers van de sportaccommodaties te doen om alleen
als ze geen gebruik kunnen maken van een landelijke regeling of gemeentelijke subsidie
om de huurlasten te dekken gebruik te maken van de mogelijkheid om een deel van de
huur terug te vragen.
2. De gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties te informeren over de
landelijke regelingen.
- Samenvatting: Door de coronacrisis zijn sportaccommodaties gesloten. Gebruikers
lopen er tegenaan dat huur voor deze accommodaties wel doorloopt. Burgemeester &
wethouders roepen de gebruikers op om alleen als ze geen gebruik kunnen maken van
een landelijke regeling of de gemeentelijke subsidie om de schade te beperken een
beroep te doen op de gemeente om de huur deels terug te vragen.

