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Behandeld door Advies

Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 7 Datum 27 oktober 2022

Onde e p WOO-verzoek onderzoeken en meldingen van geluids- snelheid- en milieuoverlast

Geachte heer ,

Op 6 oktober 2022 verzocht u ons verzocht om informatie op grond van de Wet
open overheid (hierna: Woo).

Uw verzoek
U verzoekt ons om inzage in alle relevante beschikbare onderzoeken, met hierin
de resultaten van geluid fijnstof en snelheid van de Nieuwe Nijeveenseweg. 
Daarnaast wilt u graag inzage in het aantal meldingen en klachten die de
gemeente heeft ontvangen met betrekking tot overlast (geluid, snelheid, milieu)
van de Nieuwe Nijeveenseweg in de periode januari 2018 tot en met nu. Verder
verzoekt u ons om alle relevante stukken met betrekking tot de geluids
snelheid- en milieuoverlast van de Nieuwe Nijeveenseweg in de periode januari
2018 tot nu, inclusief alle beleidsstukken die nog tot uitvoering gebracht
moeten worden.

Openbaarheid als uitgangspunt
In artikel 4.1 van de Woo is geregeld dat iedereen de gemeente om
documenten vragen. Enkele uitzonderingen daargelaten, moeten wij in beginsel
de gevraagde informatie openbaar maken. Met deze brief voldoen wij aan deze
verplichting.

Ons besluit
Wij hebben besloten uw verzoek gedeeltelijk toe- en gedeeltelijk af te wijzen. 
Wij wijzen uw verzoek af voor zover wij niet over de gevraagde informatie
beschikken dan wel voor zover de gevraagde informatie reeds openbaar is. Voor
het overige wijzen wij uw verzoek toe. Daarbij hebben wij, gelet op het
bepaalde in artikel 5.1 lid 2 aanhef en onder van de Woo, persoonsnamen
geanonimiseerd.
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Hieronder geven wij u een toelichting op het proces rondom de Nieuwe 
Nijeveenseweg en geven wij per onderdeel een toelichting.

Voorgeschiedenis
Vanaf het eerste bestemmingsplan (2012) is er sprake van dat de Nieuwe 
Nijeveenseweg binnen de planperiode wordt afgewaardeerd naar een fietspad. 
Dit is ook overgegaan in het nieuw vastgestelde bestemmingsplan van 2020: 
Chw bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen 2020.

In hoofdstuk 7 van de toelichting, paragraaf 7.4.4 staat:

'De Nieuwe Nijeveenseweg is in het voorheen geldende bestemmingsplan 
wegbestemd en daarmee onder het overgangsrecht komen te vallen. Het 
opnieuw onder het overgangsrecht brengen van bestaand legaal gebruik is 
slechts onder bijzondere omstandigheden aanvaardbaar. Hiervoor is vereist dat 
zicht bestaat op beëindiging van het legale gebruik binnen de planperiode. Dit is 
het geval. De gemeente is eigenaar van de weg en is daarmee zelf bij machte 
dit gebruik te beëindigen. De Nieuwe Nijeveenseweg zal binnen de planperiode 
van dit bestemmingsplan verdwijnen, zoals in de oorspronkelijke plannen al is 
aangegeven. Het moment van verdwijnen is afhankelijk van de 
ontwikkelsnelheid van Nieuwveense Landen. Een andere relevante 
omstandigheid is dat het voorgaande bestemmingsplan is vastgesteld in 2012, 
waardoor de 10 jaarstermijn niet volledig is gebruikt.'

De Nieuwe Nijeveenseweg kan pas worden afgesloten nadat maatregelen aan 
de omliggende infrastructuur zijn afgerond (aanleg ontsluitingswegen 
Nieuwveense Landen en aanpassing provinciale wegenstructuur). Actuele 
ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstige noordelijke stadsentree bij 
Noordpoort, waarmee ook de herinrichting van de rotonde bij de Watertoren 
samenhangt, hebben ertoe geleid dat de planning moet worden herzien. 
Gesprekken met de provincie, die een deel van de werkzaamheden gaat 
uitvoeren, vinden op dit moment plaats. We verwachten alle omwonenden in dit 
gebied nog dit jaar te informeren over de fasering rondom deze ontwikkeling.

In de tussentijd gaan wij kijken wat er mogelijk is aan maatregelen op de 
Nieuwe Nijeveenseweg om de ervaren overlast te beperken.

Antwoord op uw vragen
Relevante onderzoeken met resultaten van geluid-, fijnstof en snelheid en alle 
relevante stukken met betrekking tot de geluids-, snelheid- en milieuoverlast in 
de periode januari 2018 tot en met nu
Wij wijzen uw verzoek af op dit onderdeel voor zover dit openbare informatie is. 
Op www.ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan Nieuwveense Landen te 
vinden, inclusief alle milieuonderzoeken die in het kader van de ontwikkelingen 
voor Nieuwveense Landen hebben plaatsgevonden. Deze onderzoeken zijn als 
bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd en zodoende door 
een ieder te raadplegen. Hetzelfde geldt voor de besluitvorming door de 
gemeenteraad. De stukken die aan de besluiten ten grondslag liggen zijn te 
vinden op de website van de gemeenteraad bij de vergadering van 28 maart 



2019 en de vergadering van 18 juni 2020. Wij beschikken niet over andere
relevante stukken of onderzoeken.

Er zijn geen onderzoeken die het verkeerslawaai meten. De Nieuwe
Nijeveenseweg valt vanwege de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan, 
buiten de Wet Geluidshinder. Het meten van verkeerslawaai is heel lastig omdat
er te veel achtergrond geluid is. Bij de planning van een weg wordt middels een
rekenmodel bepaald (en dus niet via een meting) of de voorkeurswaarde wordt
gehaald.

Inzage in het aantal meldingen en klachten met betrekking tot overlast (geluid,
snelheid en milieu) in de periode anuari 2018 tot en met nu
Als bijlage vindt u een overzicht van het aantal meldingen en klachten. Wij
kunnen deze informatie waarbij telefonisch contact is geweest maar tot één jaar
geleden uit het systeem halen. Deze informatie wordt niet langer bewaard. 
Daarnaast hebben wij enkele klachten per mail ontvangen. Deze vindt u als
bijlage bij dit besluit.

Vragen?
Als u naar aanleiding van dit besluit vragen hebt, kunt u contact opnemen met
de mevrouw  via telefoonnummer 14 0522 of per e-mail op
postbus@meppe .nl.

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. In de bijlage
bij dit besluit leest u hoe u dit moet doen.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

Teammanager Advies

Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een
handtekening.
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Bijlage:

Wilt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de datum van 
deze brief uw bezwaarschrift te sturen naar:

Gemeente Meppel
t.a.v. het college van burgemeester & wethouders
Postbus 501
7940 AM MEPPEL

Voorkom dat uw bezwaar vertraging oploopt door de volgende gegevens op te 
nemen in uw bezwaarschrift:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;
- een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- een ondertekening.

Aanvragen voorlopige voorziening

U kunt in spoedeisende gevallen ook een voorlopige voorziening aanvragen als u 
een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een 
bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige 
voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

U kunt een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening ook digitaal indienen 
via: mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
voorwaarden.

De rechtbank brengt voor een verzoek om een voorlopige voorziening kosten bij u 
in rekening.


