
Van: Marisa Grotens < >
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:55
Aan: Wytze Spoelstra <w.spoelstra@meppel.n>
CC: m.grotens@gemeenteraadmeppel.nl
Onderwerp: Re:  september (extra) inzake biomassacentrale

Beste ,
Dank voor de info.

Vriendelijke groet van, 
Marisa Grotens

Mw. M.S. Grotens - Pleyte

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone. Daarom kan mijn reactie kort en bondig zijn.

Op 14 sep. 2021 om 15:27 heeft Wytze Spoelstra <w.spoelstra@meppel.nl> het volgende
geschreven:

Goedemiddag Marisa,

Allereerst dank dat je komende donderdagavond wilt voorzitten.
De extra Ronde over de toezicht en handhaving bij overlast van de biomassacentrale zal
om 21:00 uur.

Aanleiding
Deze avond is op initiatief van de CU, VVD en D66 voorgedragen bij de agendacommissie
om op korte termijn een rondetafelgesprek te houden over het geheel van toezicht en 
handhaven bij ervaren overlast door de biomassacentrale en wie welke rol waarin neemt. 
De avond is nadrukkelijk niet bedoeld als politieke avond over de biomassacentrale zelf
en het al dan niet omschakelen van voedingsbron, maar over de ervaringen met overlast
en hoe daarop toegezien en gehandhaafd wordt.

Programma
De avond is inmiddels gewijzigd, omdat de eigenaar van de biomassacentrale
(Croonwolter&Dros) besloten heeft niet in te gaan op de uitnodiging van de raad om
aanwezig te zijn bij deze extra Ronde. Zij hebben direct contact met de toezichthouder
RUD Drenthe inzake dit dossier.

Het vervolg ziet er dan als volgt uit:
- Omwonenden (middels het wijkplatform Nieuwveense Landen) delen hun 

ervaringen van overlast door de biomassacentrale
- De RUD Drenthe en gemeente Meppel schuiven aan om aan te geven hoe er

omgegaan wordt met toezicht en handhaving.
Bovenstaande deelnemers gaan met elkaar en raadsleden in gesprek over hoe het er aan
toe gaat en wat er van elkaar verwacht kan en mag worden. Het algemene doel blijft
immers om informatie met elkaar te delen.

Externe aanwezigen:
- Wijkplatform Nieuwveense Landen



 (voorzitter)
 (penningmeester)

o  (bestuurslid)
- RUD Drenthe

 (toezichthouder)
o  ( ur disch adviseur)

- Gemeente Meppel
 (beleidsadviseur fysiek domein)

 is als toehoorder aanwezig.

We kunnen dit donderdag uiteraard nader met elkaar doornemen als je nadere vragen
hebt.
Heb je meer informatie nodig vooraf, laat het dan gerust weten!

Met vriendelijke groet,

Wytze Spoelstra
Griffier

Gemeente Meppel | Pos bus 501 | 7940AM Meppel
Telefoon: 14 0522 / 

www.meppel.nl

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of
vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop
gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit
bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht het te retourneren en te verwijderen.


