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Onde e p WOO-verzoek geluidsoverlast Europalaan
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Uw verzoek op grond van de Woo
U diende het volgende verzoek in om documenten op grond van de Wet open
overheid (Woo):
"Via deze weg wil ik u verzoeken om inzage in alle relevante beschikbare
onderzoeken m.b.t. de milieu-overlast van de Europalaan. Deze uitvalsweg wordt
gebruikt door grote hoeveelheden (zwaar) vrachtverkeer, welke de nodige
geluidsoverlast en fijnstofoverlast met zich meebrengt. Op beide punten volstaat
het meest recente onderzoek. Daarnaast wil ik graag de relevante stukken (bijv
notulen uit de gemeenteraad) met betrekking tot de geluidsoverlast van de
Europalaan in de periode januari 2019 tot nu, inclusief beleidsstukken die nog tot
uitvoering gebracht moeten worden. Tot slot zou ik graag willen weten hoeveel
klachten de gemeente heeft ontvangen met betrekking tot de geluidsoverlast van
de Europalaan, wederom volstaat hier de periode januari 2019 tot nu.
Bovenstaande mag behandeld worden als een verzoek volgens de Wet Open
Overheid (voorheen WOB-verzoek). Ik verwacht dan ook uiterlijk op 8 juli een
inhoudelijke response. De gegevens mogen digitaal beschikbaar gesteld worden

Mijn onderzoek naar documenten
Hieronder behandel ik uw verzoek op grond van artikel 4.1. Woo. Ik heb uit uw
verzoek de volgende vragen om documenten afgeleid:
1.
2.
3.
4.
5.

Onderzoeken m.b.t. milieuoverlast van de Europalaan (geluid)
Onderzoeken m.b.t. milieuoverlast van de Europalaan (fijnstof)
Notulen gemeenteraad over geluidsoverlast Europalaan vanaf 2019
Beleidss ukken over geluidsoverlast Europalaan vanaf 2019
Klachten met betrekking tot geluidsoverlast Europalaan.
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Het onderzoek is uitgevoerd door het raadplegen van het archief van gemeente
Meppel en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).

Voorzover in het onderstaande wordt meegedeeld dat er documenten
beschikbaar zijn die worden gedeeld zullen deze digitaal worden verstrekt via de
website van de gemeente Meppel:
https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Contact reacties/
Meldingen en klachten/WOO publicaties

1. Onderzoeken m.b.t. milieuoverlast van de Europalaan (geluid)
In november 2016 heeft een onderzoek naar geluidsoverlast van de Europalaan
plaatsgevonden. Het rapport daarvan was beschikbaar bij de (RUD) en heb ik
voor u opgevraagd. Dit wordt verstrekt.
Er zijn diverse andere geluidsrapporten opgesteld waarbij de situatie voor een of
meer woningen zijn beoordeeld door de RUD. Deze rapporten worden verstrekt.

2. Onderzoeken m.b.t. milieuoverlast van de Europalaan
(fijnstof)
Hierover zijn geen documenten bekend.

3. Notulen gemeenteraad over geluidsoverlast Europalaan vanaf
2019
De notulen van de gemeenteraad liggen niet vast in een document. De
vergaderingen van de gemeenteraad worden met een video -opname vastgelegd.
De vergaderstukken, onderwerpen, agenda's en besluiten kunt u raadplegen via
de openbare website van de gemeenteraad. Op dit onderdeel zijn geen
documenten beschikbaar die niet reeds openbaar zijn (artikel 4.5 lid 2 Woo). U
vindt de openbare website van de gemeenteraad hier:

https://meppel.bestuurlijkeinformatie.nl/

4. Beleidsstukken over geluidsoverlast Europalaan vanaf 2019
Er zijn in het archief van de gemeente geen beleidsstukken over de
geluidsoverlast aan de Europalaan aangetroffen. Onder een beleidsstuk wordt
hier verstaan een voorbereid of bestuurlijk vastgesteld document waaruit beleid
op het gebied van geluidsoverlast blijkt.

5. Klachten met betrekking tot geluidsoverlast Europalaan.
In het kader van de Woo kunt alleen vragen om documenten (artikel 4.1 lid 4
Woo). In die zin wijs ik uw verzoek om openbaarmaking op dit onderdeel af.
Echter omdat ik in het kader van uw Woo verzoek documenten heb opgevraagd
kan ik u meedelen dat er sinds 1 januari 2019 7 klachten zijn ontvangen,
waarvan 2 van een groep bewoners afkomstig zijn.

Vragen?
Heeft u vragen over dit besluit, neemt u dan contact op met
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0522.

Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit? Stuurt u dan binnen zes weken na de
datum van deze brief uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Meppel
College van burgemeester en wethouders
Postbus 501

7940 AM MEPPEL

Let u erop dat u in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens

opneemt. Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt:
- 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.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen?

Voorlopige voorziening
U kunt 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,
Pos bus 150,

9700 AD Groningen

Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening

kosten in rekening brengt.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Teammanager Advies

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

