Besluitenlijst B&W 10 september 2019
Gereguleerd parkeren Ceintuurbaan en Heinsiusstraat
Besluit: Geen gereguleerd parkeren in te voeren voor de straten Ceintuurbaan en
Heinsiusstraat.
- Samenvatting: Uit parkeeronderzoeken blijkt dat invoeren van gereguleerd parkeren
geen goede oplossing is, omdat in een deel van het gebied Ceintuurbaan - Heinsiusstraat
te weinig parkeerplaatsen zijn en voor een ander deel geldt dat de parkeerdruk zich zal
verplaatsen.
Aansprakelijkstelling ontbreken glasvezel kavel Oevers E
Besluit: Geen aansprakelijkheid te erkennen voor de gemaakte kosten vanwege het
ontbreken van glasvezel en de verzoeker hierover te berichten.
- Samenvatting: De gemeente is aansprakelijk gesteld voor kosten door het ontbreken
van glasvezel. Burgemeester & wethouders hebben besloten geen aansprakelijkheid te
erkennen en de gemaakte kosten niet te vergoeden.
Koopovereenkomst kavel 46 bedrijventerrein Noord II
Besluit: 1. Het perceel bouwkavel, nummer 46, gelegen op bedrijventerrein Noord II, te
verkopen.
2. Wethouder H. ten Hulscher te mandateren om de koopovereenkomst te ondertekenen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten bouwkavel 46 van
bedrijventerrein Noord II te verkopen.
Toegangsweg Hospice Eesinge Meppel
Besluit: 1. In te stemmen met het vervangen van de huidige verlichting door nieuwe
verlichting: 1.1 Met toepassing van de batlamp
1.2 Oude armaturen worden nieuwe houten armaturen
1.3 Drie extra verlichtingspunten.
2. In te stemmen met een naamswijziging: Hoogeveenseweg wordt Eesingerveldweg.
3. In te stemmen met natuurlijk bermbeheer.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders vergroten de landschappelijkheid van de
Hoogeveenseweg met nieuwe verlichting, een naamswijziging en natuurlijk bermbeheer.
Subsidieverlening stichting Meppel Event Desk
Besluit: De raad te informeren over de subsidieverlening aan stichting Meppel Event Desk
met een memo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben 2 juli 2019 besloten om aan
stichting Meppel Event Desk in 2019 en 2020 een subsidie te verlenen van € 75.000 voor
het organiseren van de ondersteuning van evenementen, inclusief een bijdrage voor
veiligheid.
Bestemmingsplan Meppel - Transformatiegebied Noordpoort
Besluit: 1. Geen milieueffectrapportage op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet
milieubeheer;
2. In te stemmen met het ontwerp Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Meppel Transformatiegebied Noordpoort;
3. In te stemmen met de ontwerp beleidsregel Kwalitatief beoordelingskader
Transformatiegebied Noordpoort;
4. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Meppel Paraplubestemmingsplan geluidzone scheepswerf;
5. In te stemmen met het ontwerpbesluit Meppel - Hogere waarden industrielawaai
geluidzone scheepswerf;

6. De kennisgeving van de voorbereiding van de bestemmingsplannen Meppel Transformatiegebied Noordpoort en Meppel - geluidzone Transformatiegebied
Noordpoort, te publiceren en de ontwerpbestemmingsplannen voor een periode van 6
weken ter inzage te leggen;
7. De ontwerpbeleidsregel Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort
bekend te maken en voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
8. Het ontwerpbesluit Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf,
te publiceren en voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het ontwerp Crisis- en
herstelwet bestemmingsplan Meppel - Transformatiegebied Noordpoort, het ontwerp
bestemmingsplan Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone scheepswerf, de ontwerp
beleidsregel Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort en het
ontwerpbesluit Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf.
Hiermee wordt een grote stap gezet in de faciliteren van de transformatie van het gebied
Noordpoort. De plannen worden ter inzage gelegd, waarbij een ieder zijn zienswijze
kenbaar kan maken.

