
Van: Wytze Spoelstra
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 20:09
Aan:  < meppel.nl>
Onderwerp: Re: ronde biomassa

Goedenavond 

Inmiddels is er discussie ontstaan over de invulling van de avond.
Dit spitst zich toe op het volgende:
- Men (indieners verzoek voor rondetafelgesprek) verwacht dat dit niet enkel een verhaal 
van de RUD wordt hoe zij handhaving inrichten, maar juist breder.
- Wie is waarvoor verantwoordelijk en daarbij dus ook wat toelichting hoe de overlast
ontstaat (waarvoor ze dus juist de eigenaar zouden willen betrekken CWD)
- Daarnaast zou men ook graag inwoners hierbij betrekken die bijvoorbeeld overlast ervaren. 
Zij zijn de ervaringsdeskundigen om het maar zo te noemen. Welke rol de gemeente speelt
binnen het geheel is voor inwoners van belang, wat kunnen zij immers verwachten?

Kortom, het komt erop neer dat men inderdaad niet direct politiek met elkaar in gesprek
gaat met juist met elkaar om informatie boven tafel te krijgen:

1. Hoe ontstaat overlast (mogelijke toelichting door CWD over de werking van de
centrale (informatief))

2. Wat ervaren inwoners (ervaringen van inwoners als casus)
3. Hoe treedt de gemeente/RUD op en wie wanneer?
4. Hoe kom je nader tot elkaar richting oplossingen of verschaffen duidelijkheid?

Gedeeld wordt dat de centrale zelf niet ter discussie staat en dat de avond daar niet over
gaat. Het is een gegeven dat de centrale er staat, maar die veroorzaakt wel overlast waar
inwoners en raad duidelijkheid over willen hebben.

Bovenstaande vier punten, dat is in te passen toch in de lijn rondom toezicht en handhaving?
Tot slot nog een vraag over ambtelijke aanwezigheid: Richard is duidelijk geweest over
aanwezigheid als portefeuillehouder, maar ambtelijk is er wel iemand aanwezig namens de
gemeente?

Laten we hier morgen contact over hebben in ieder geval.

Met vriendelijke groet,
Wytze Spoelstra

Van: 
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:16:54
Aan: Wytze Spoelstra
Onderwerp: ronde biomassa

Goedemorgen Wytze,



Naar aanleiding van ons gesprek vorige week heb ik eea nog even afgestemd met
overige betrokkenen. Zoals eerder besproken kijk ik graag met je mee wie uitgenodigd
kunnen worden om de raad te kunnen bijpraten over de overlast en het
handhavingstraject. Als je daarbij nog hulp nodig hebt dan hoor ik dat graag. Over de
afbakening van het onderwerp hebben we eerder al gesproken: we moeten er naar mijn
mening voor waken dat er een vermenging van bevoegdheden gaat plaats vinden waarbij
vooruitgelopen wordt op besluitvorming die nog moet gaan plaats vinden.

Zoals ook eerder besproken staat het de raad vrij zich in haar controlerende rol te laten
informeren over het gevoerde beleid. Daarmee kan de raad in deze ronde tafel worden
meegenomen in de handhavings black boxþÿ �� om zich zodoende een beeld te kunnen
vormen over de (on)mogelijkheden van de gemeente in relatie tot de door de inwoners
ervaren overlast. In deze afstemming kwam ook naar voren (en voor wat ik mij herinner
ook met jou besproken) dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat het een ambtelijke
informatieavond is en geen politieke avond. Ik hoop dat je zo (voorlopig) voldoende hebt.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan hoor ik dat graag 
van je.

Groeten,


