CONCEPT BESLUITENLIJST
Vergadering B&W
Datum:

1

6 april 2021, 09:30 uur

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Prins Hendrikkade
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten
behoeve van het bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Prins
Hendrikkade.
2. Het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen.
Samenvatting:
Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder maakt het mogelijk om een
overschrijding toe te staan van de voorkeursgrenswaarden uit de Wet
geluidhinder. Dit is nodig, omdat ter plaatse van de beoogde woningen niet aan de
voorkeursgrenswaarden voldaan kan worden vanwege het gezoneerde
industrieterrein Oevers.
Door maatregelen te treffen aan de constructie wordt in de woningen wel voldaan
aan de vastgestelde normen voor het binnenniveau.
Het ontwerpbesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.
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Koopovereenkomst kavel 41 bedrijventerrein Noord II
Besluit:
In te stemmen met de verkoop van bouwkavel nummer 41 op bedrijventerrein
Noord II conform bijgaande koopovereenkomst.
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het perceel
bouwkavel 41 op bedrijventerrein Noord II te verkopen.
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Procesbesluit overeenkomst GT Connect met Atos
Besluit:
1. Te besluiten tot het voeren van verweer in de civielrechtelijke procedure met
betrekking tot de door Atos Nederland B.V. aangespannen kort geding procedure
voor de rechtbank Den Haag, en
2. deze procedure namens de gemeente te laten voeren door Straatman Koster te
Rotterdam en dit kantoor te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen in de
hiervoor genoemde procedure.
Samenvatting:
Op 22 december 2020 heeft VNG namens de deelnemende organisaties
(deelnemers), waaronder de gemeente Meppel, de met Atos Nederland B.V.
(hierna: “Atos) gesloten overeenkomsten GT Connect eenzijdig ontbonden. Atos
heeft daartegen nu een kort geding procedure aangespannen dat op 9 maart 2021
dient voor de rechtbank in Den Haag en vordert nakoming van de
overeenkomsten. De VNG wenst tezamen met de deelnemers verweer te voeren
in deze kort geding procedure. Indien geen verweer wordt gevoerd, zal de
vordering worden toegewezen, tenzij deze de rechter onrechtmatig of ongegrond
voorkomt. De ontbinding van de overeenkomsten is vooraf door VNG en de

externe advocaat van VNG, Straatman Koster te Rotterdam, getoetst op grond
waarvan de conclusie is getrokken dat de ontbinding rechtmatig is.
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Ontwerp-warmtetransitievisie
Besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp-warmtetransitievisie.
2. De ontwerp-warmtetransitievisie vrij te geven voor inspraak.
3. De raad te informeren met bijgevoegde raadsmemo.
Samenvatting:
In het klimaatakkoord is vastgelegd dat elke gemeente voor 2022 een
warmtetransitievisie vast stelt. Op 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad
hiervoor de startnotitie vastgesteld. Op basis hiervan is het college aan de slag
gegaan. Het college heeft nu ingestemd met de ontwerp-warmtetransitievisie. De
visie schetst de overgang voor de gebouwde omgeving van aardgas naar een
duurzaam alternatief. Allereerst verloopt dit via het spoor van de maatregelen die
inwoners en ondernemers nu al zonder spijt kunnen nemen. En ten tweede een
gebiedsgerichte aanpak waarbij per wijk of bedrijventerrein een voorlopige
voorkeursrichting is gegeven. Deze wordt later met de wijk/ het bedrijventerrein
verder uitgewerkt en definitief gemaakt. Deze wijkgerichte aanpak bevat ook een
voorstel ten aanzien van de volgorde voor de aanpak van de wijken en
bedrijventerreinen. Het college acht het van groot belang om de samenleving te
informeren en consulteren. De visie is nu door het college vrijgegeven voor
inspraak.

