BESLUITENLIJST
Vergadering B&W
Datum:

1

dinsdag 20 april 2021

Beantwoording artikel 32 vragen D66 Uitbreidingsaanvragen
boerenbedrijven.
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32
D66 Uitbreidingsaanvragen boerenbedrijven.
Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de D66 over
uitbreidingsaanvragen boerenbedrijven.
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Artikel 32 vragen van D66 over geluidsoverlast van de biomassacentrale
in de Nieuwveense Landen.
Besluit:
De antwoorden op de artikel 32 vragen naar D66 te sturen.
Samenvatting:
De artikel 32 vragen van D66 worden beantwoord.
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Ronde met de raad van mei: Omgevingsplan en participatie + digitaal
inloopmoment omgevingsvisie.
Besluit:
Het college te laten instemmen met het agendapunt voor de ronde van mei en de
digitale inloop.
Samenvatting:
Het college wil met de raad in gesprek over het omgevingsplan en
omgevingsvergunning, waarbij participatie bij buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten wordt uitgelicht. Er is een gespreksvorm bedacht
waarbij de raad eerst wordt geïnformeerd en vervolgens in groepen uiteen gaat
om informeel met elkaar in gesprek te kunnen over dit onderwerp. Aansluitend
hierop biedt het college de raad een digitaal inloopmoment om vragen rondom de
omgevingsvisie te kunnen behandelen.
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Adviesnota corona, CUP, werkdruk en prioriteiten.
Besluit:
1. In te stemmen met de beschreven uitkomsten van het collegegesprek op 9
maart jongstleden over CUP en prioritering als gevolg van corona.

2. Het CUP te beschouwen als feitelijk zo goed als gerealiseerd en waar dit nog
niet het geval is, is het fundament gelegd van de voornemens . Om werkdruk te
beperken een aantal activiteiten uit te stellen en andere te temporiseren.
3. Geen nieuwe initiatieven meer op te starten en geen toezeggingen hiertoe te
doen.
4. Alleen extra middelen in te zetten voor ambities die op termijn geld kunnen
besparen (via efficiencyslagen in de bedrijfsvoering) of opleveren (via bovenlokale
investeringsagenda’s).
5. Nagaan of de bezuiniging op de organisatie (P-budget) in te zetten zijn voor
ambities die geld op kunnen leveren of waarmee we op termijn geld kunnen
besparen.
6. In de komende Bestuursrapportage aan dit onderwerp aandacht te besteden,
overeenkomstig de richting van de vastgestelde boodschap.
7. Het memo 'Corona, CUP, werkdruk en prioriteiten' aan de Raad te sturen.
Samenvatting:
De effecten van corona en de lockdown zijn groot, ook voor Meppel. Daar moet en
wil het college op inspelen. De inzet op dit onderwerp maakt dat keuzes moeten
worden gemaakt. Daarbij kunnen andere grote opgaven, zoals de woningbehoefte
en het klimaatvraagstuk, niet worden vergeten. De keuzes moeten
toekomstbestendig zijn. Het college maakt keuzes die inspelen op de coronacrisis,
in lijn zijn met het college-uitvoeringsprogramma, antwoord blijven geven op de
grote vraagstukken en de druk op de organisatie aanvaardbaar houden
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Ondertekening intentieverklaring ‘project bermgras gebiedscoöperatie’.
Besluit:
1. De intentieverklaring 'verwaarden groene reststromen' 'bermgrashub ZuidwestDrenthe' te ondertekenen.
2. Wethouder Van der Haar machtigen om namens gemeente Meppel de
intentieverklaring te ondertekenen.
Samenvatting:
Gemeente Meppel neemt met andere gemeenten, het waterschap en de provincie
deel aan het project 'Verwaarden bermgras' van de Gebiedscoöperatie Zuidwest
Drenthe. Om toe te werken naar verdere samenwerking met partijen in de keten
van bermgras naar eindproduct, heeft het college besloten een intentieverklaring
te ondertekenen. We willen ons gezamenlijk met genoemde partijen inzetten om
een hoeveelheid bermmaaisel aan te leveren voor verwerking tot producten.
Hiertoe zoeken we gezamenlijk samenwerking met private partijen. Dit is goed
voor de regionale en circulaire economie, vastlegging van CO2, bevordering van
biodiversiteit en kostenreductie van afvoeren van maaisel.
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Vervanging rioolput Prinsenplein/Marktstraat/Kromme Elleboog.
Besluit:
1. Een rioolput met urgentie te vervangen om verdere gevaarlijke situaties en
vervolgschade te voorkomen.

2. De totale kosten ad € 121.000, via de bestuursrapportage 2021 te
verantwoorden aan de Raad.
3. De Raad separaat te infomeren middels bijgevoegde memo.
Samenvatting:
Het college heeft besloten om de rioolput te vervangen op de kruising
Prinsenplein/Marktstraat/Kromme Elleboog. Al enige tijd verzakt de bestrating
rond deze rioolput en geeft gevaarlijke situatie. Uit een recente inspectie is
gebleken dat de rioolput lek is en er een risico bestaat dat de rioolput het begeeft.
De investering van totaal € 121.000,- exclusief BTW wordt middels de
bestuursrapportage van 2021 verantwoord.
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Vaststelling Erfgoedbeleid Meppel.
Besluit:
De raad voor te stellen de erfgoednota ‘Erfgoedbeleid Meppel Nu’ vast te stellen.
Samenvatting:
Met hulp van inwoners en (erfgoed)organisaties is een erfgoedbeleid opgesteld.
Dit plan beschrijft de ambitie en de visie op het erfgoed dat Meppel rijk is. Het
uitvoeringsprogramma bevat de actiepunten voor de komende jaren. Behouden,
Benutten en Beleven zijn de grote noemers waarop activiteiten uitgevoerd gaan
worden.
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Vaststelling Kwaliteitsmanifest Meppel.
Besluit:
De raad voor te stellen het ‘Kwaliteitsmanifest’ vast te stellen
Samenvatting:
Het Kwaliteitsmanifest is met ruggespraak van inwoners en organisaties
opgesteld. We spreken onze ambitie voor ruimtelijke kwaliteit uit en maken
duidelijk hoe we deze waar gaan maken. Het manifest geeft richting en inhoud
aan initiatiefnemers voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.
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Vaststellen Beeldkwaliteitplannen Nieuwveense Landen.
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Akkoord te gaan met de reactienota zienswijzen voor beide
beeldkwaliteitplannen;
2. De beeldkwaliteitplannen 'Nieuwveense Landen' en 'Weideblick - Nieuwveense
landen' ongewijzigd vast te stellen in aanvulling op:
a. Welstandsnota 2005
b. Beeldkwaliteitplan Nieuwveense Landen Deelplan 1, Centrumwonen en
Broeklanden.
Samenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad van Meppel
voor om de beeldkwaliteitplannen 'Nieuwveense Landen' en 'Weideblick Nieuwveense Landen' vast te stellen. Daarbij wordt hen gevraagd akkoord te gaan
met de reactienota zienswijzen voor beide beeldkwaliteitplannen. De ontwerp
beeldkwaliteitplannen hebben voor een periode van zes weken ter inzage gelegen.
De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van de beeldkwaliteitplannen. Het
beeldkwaliteitplan 'Nieuwveense Landen' vormt het overkoepelend, inspirerend
beeldkwaliteitskader voor het totale plangebied van de nieuwste woonwijk van
Meppel. Het beeldkwaliteitplan 'Weideblick - Nieuwveense Landen' betreft een
specifieke uitwerking dat wordt gehanteerd voor de toetsing van bouwplannen in
het volgende deelplan van Nieuwveense Landen. Voor de deelplannen die hierna
volgen worden afzonderlijke beeldkwaliteitplannen ontwikkeld waarbij het
beeldkwaliteitplan 'Nieuweveense Landen' als leidraad wordt gebruikt.
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Besluit op bezwaar vestiging voorkeursrecht gebied “Noord IV.
Besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften over te nemen;
2. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften onderstaande
bezwaren ongegrond te verklaren;
2) N.C. van Dam;
2) R.T. van Dijken;
5) M. Bulten en A. Bulten-Cremers en namens hen mr. O.V. Wilkens van VvAA
rechtsbijstand;
6) O.M. Cordemeyer;
7) A.A. Wenke en J.I.S. van der Wal;
8) H. Jalvingh en A.A. Brand en mr. B. Timmermans van Univé Rechtshulp,
namens maatschap Brand-Jalvingh;
10) R. Meulenberg van LTM Vastgoed Meulenberg, namens M. Schoonvelde;
11) M. Vermeer en I. van der Poel;
12) R. Stevens;
13) ing. D. Kooistra RT, namens Jan Eelkman Rooda B.V..
3. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften onderstaande
bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
1)
2)
2)
3)
4)
9)

Buurtschap Nijentap;
P. van Dijken (waarschijnlijk);
L.P.J. Schouwstra (waarschijnlijk);
De familie Schimmel;
De familie De Wit en Es;
B.H. Perdok.

4. Het college van burgemeester en wethouders mandaat te verlenen voor het
nemen van beschikkingen als bedoeld in artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht,
voor de onder beslispunt 2 en 3 genoemde betrokkenen die de gemeenteraad in
gebreke hebben gesteld wegens niet tijdig beslissen.
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli 2020 ex artikel 6 van

de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: 'Wvg') besloten een gemeentelijk
voorkeursrecht te vestigen op diverse percelen in het gebied 'Noord IV' te Meppel.
Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de vestiging van het gemeentelijke
voorkeursrecht door het college van burgemeester en wethouders bestendigd op
grond van artikel 5 Wvg. Daarmee is het besluit van het college van burgemeester
en wethouders van 7 juli 2020 van rechtswege komen te vervallen.
Tegen zowel het college- als het raadsbesluit zijn bezwaarschriften ingediend.
Door automatische conversie worden bezwaren die aanhangig zijn tegen het
collegebesluit mede geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit (artikel 6 lid 3
Wvg).
De Commissie bezwaarschriften adviseert het bevoegde bestuursorgaan dat op
het bezwaar moet beslissen. De gemeente heeft een Nota van Heroverweging
ingediend. De bezwaarmakers en de gemeente hebben tijdens hoorzittingen via
Microsoft-Teams op 19, 20, 26 en 27 januari 2021 hun standpunten toegelicht.
Vervolgens heeft de Commissie bezwaarschriften haar advies d.d. 29 januari 2021
gegeven, welke woordelijk luidt: 'Onder verwijzing naar het bovenstaande
adviseert de commissie u de bezwaren (voor zover ontvankelijk) ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.'
Enkele betrokkenen hebben de gemeenteraad in gebreke gesteld voor het niet
tijdig nemen van de beslissing op bezwaar. De verschuldigdheid en de hoogte van
de dwangsom moeten op grond van artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht
binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was bij
beschikking worden vastgesteld. Zodra de raad heeft beslist op de gemaakte
bezwaren zal dus in ieder geval binnen twee weken een besluit over de dwangsom
moeten volgen. Om aan deze wettelijke plicht te kunnen voldoen wordt het
college van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad gemandateerd
om de benodigde besluiten te nemen.

