
Van: Griffie
Verzonden: maandag 13 september 2021 08:35
Aan: ' >

Onderwerp: RE: Bijeenkomst 16-9

Geachte  ,

Enkele fracties hebben verzocht om informatie te verkrijgen over het proces rondom
toezicht en handhaving bij overlast van de biomassacentrale te Nieuwveense Landen. 
De avond wordt zo opgezet dat de raad vanuit diverse invalshoeken informatie krijgt over
de situatie en gaat daarbij in gesprek met de diverse actoren. Vandaar het
rondetafelgesprek.
Zo is Croonwolter&Dros verzocht een toelichting te geven op de werking van de
biomassacentrale en wat de overlast mogelijk kan veroorzaken. Vervolgens is het
wijkplatform Nieuwveense Landen uitgenodigd om enkele ervaringen van omwonenden
te delen over de ervaren overlast. Tot slot zal de RUD Drenthe en gemeente Meppel, 
beiden betrokken bij handhaving en toezicht bij overlast, ingaan op het proces van
handhaving en toezicht. Op deze manier probeert de raad de informatie boven tafel te
krijgen rondom de overlast van de biomassacentrale.

De biomassacentrale zelf staat tijdens deze avond niet ter discussie of als onderwerp op
de agenda, omdat er nu nadrukkelijk gekeken wordt naar handhaving en toezicht.

U kunt de bijeenkomst volgen via de betreffende link die u ons stuurde in uw bericht. 
Uiteraard staat het u vrij om informatie met de raad te delen voorafgaand aan deze
bijeenkomst. Contactgegevens van raadsleden zijn via meppe .bestuurlijkeinformatie.nl
te vinden of kunnen via de griffie naar de raad als geheel (dan komt de informatie of
brief als ingekomen stuk bij de raadsvergadering van 30 september in de lijst met
ingekomen stukken te staan).

Ik hoop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Wytze Spoelstra
Griffier

Gemeente Meppel | Pos bus 501 | 7940AM Meppel
Telefoon: 14 0522 / 
www.meppel.nl

Van: >
Verzonden: zaterdag 11 september 2021 17:43
Aan: Griffie <griffie@meppel.nl>
Onderwerp: FW: Bijeenkomst 16-9

Oorspronke ijk bericht
Van < >
Datum: 11-09-2021 17:31 (GMT+01:00)



Aan: griffie@meppel.nl
Onderwerp: FW: Bijeenkomst 16-9

Oorspronkelijk bericht
Van: " < >
Datum: 11-09-2021 17:22 (GMT+01:00)
Aan: griffie@meppel.nl
Onderwerp: Bijeenkomst 16-9

Ls,

Op de agenda van 16-9 staat een ronde tafel gepland over de biomassacentrale.

https://meppel.bestuurlijkemformatie.nl/Agenda/Index/48fd5463-f3eb-4326-9e05-
0aa327da76dc

Bewoners uit de wijk Nieuwveenselanden willen graag aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.
En indien mogelijk haar zegje doen over de dagelijkse overlast.

Ik hoor graag of dit mogelijk is. Zo niet, kunt u meer informatie verstrekken over het doel van
de bijeenkomst en de aanwezige partijen?

Ik hoor graag van u.

Groet, 
   


