Besluitenlijst B&W 25 augustus 2020
Raadsvragen over De Swaenenborgh
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over De Swaenenborgh.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden aanvullende schriftelijke
vragen van de fractie van het CDA in de raad over De Swaenenborgh.
Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
Besluit: 1. De raad voor te stellen in de afvalstoffenverordening luiers en
incontinentiemateriaal aan te wijzen als apart in te zamelen en te verwerken
afvalstroom.
2. Onder voorbehoud van aanwijzing door de raad te besluiten: a. Het uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening gemeente Meppel hierop aan te passen en
b. Gelijktijdig een aantal onderdelen te actualiseren.
- Samenvatting: Er is een gedeeld besef dat we toe moeten naar een andere manier van
afvalbeheer. In 2050 leven we in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat
niet, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Om dit te bereiken
worden luiers en incontinentiemateriaal als apart in te zamelen en te verwerken
afvalstroom aangewezen en de gemeentelijke regelgeving hierop aangepast. Meppel wil
een proef starten om deze stroom wekelijks met zakken te gaan inzamelen.
Ondertekening intentieverklaring uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers
grondwaterwinningen Drenthe
Besluit: 1. Kennis te nemen van de concept intentieverklaring uitvoeringsprogramma
gebiedsdossiers grondwaterwinningen Drenthe.
2. Wethouder Jaap van der Haar te machtigen om te zijner tijd samen met de overige
betrokken partijen, waaronder de provincie Drenthe, het waterschap Drents Overijsselse
Delta en de gemeente Westerveld, de intentieverklaring uitvoeringsprogramma
gebiedsdossiers grondwaterwinningen Drenthe te ondertekenen.
- Samenvatting: De provincie Drenthe heeft het voornemen om in gezamenlijkheid met
de Drentse drinkwaterbedrijven, gemeenten, waterschappen en de landbouwsector de
komende jaren 2020-2025 aan het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers
grondwaterwinningen Drenthe te werken. Dit uitvoeringsprogramma is met onder andere
de gemeente Meppel tot stand gekomen. Om het uitvoeringsprogramma te laten slagen
heeft de provincie de wens geuit om tot een bestuurlijke ondertekening van een
intentieverklaring te komen. De ondertekening van de intentieverklaring zal indien
mogelijk in september 2020 plaatsvinden op basis van de dan geldende coronarichtlijnen.
Startnotitie warmtetransitievisie
Besluit: De raad voor te stellen de startnotitie warmtetransitievisie vast te stellen.
- Samenvatting: Gemeenten moeten voor 2022 een warmtetransitievisie opstellen.
Afgelopen jaar heeft bouwstenen opgeleverd. Deze moeten nu worden vertaald in een
visie. Hiervoor moeten nog de nodige stappen worden gezet. De startnotitie schetst het
kader.
Principeverzoek Parallelweg 23 Meppel
Besluit: In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het plan voor
het realiseren van woningen op de begane grond op de locatie Parallelweg 23 te Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om in principe en onder
voorwaarden medewerking te verlenen aan het plan voor het realiseren van twee
woningen op de begane grond, inclusief een overdekte buitenruimte en overdekte

stallingsruimte, op de locatie Parallelweg 23 Meppel. Op deze locatie zijn er conform het
huidige bestemmingsplan alleen woningen toegestaan op de verdieping. Vanwege deze
strijdigheid met het bestemmingsplan moet er een planologische procedure worden
doorlopen om dit mogelijk te maken.
Vaststelling bestemmingsplan Nijeveen - De Ryge
Besluit: De raad voorstellen: 1. Het bestemmingsplan en bijbehorende verbeelding
Nijeveen - De Ryge met planidentificatie NL.IMRO.0119.DeRyge-BPC1 ongewijzigd vast
te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2de lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Nijeveen - De Ryge ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
Het plangebied betreft twee kavels aan de weg De Ryge, aan een plein. Met het nieuwe
bestemmingsplan worden de kavels vergroot tot aan de weg De Ryge. Een klein deel van
het plein verdwijnt hierdoor.
Vaststelling bestemmingsplan Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28
Besluit: De raad voor te stellen: 1. Het bestemmingsplan Meppel - Buitengebied,
herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 met planidentificatie
NL.IMRO.0119.KoldervnNijeveense-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2de lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
voor Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 vast te stellen. Aan de Nijeveense
Bovenboer 28 wordt de aanduiding intensieve veehouderij weggenomen. De voormalige
agrarische bebouwing wordt gesloopt. Ter compensatie worden op het perceel twee
nieuw te bouwen woningen mogelijk gemaakt en 3 woningen in het pand van de
voormalige bedrijfswoning. Aan de Kolderveen 102 wordt de aanduiding intensieve
veehouderij aan de agrarische bestemming toegevoegd. Zodoende kan het agrarisch
bedrijf veranderen in een intensieve veehouderij.
Vaststelling bestemmingsplan Meppel-Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102
Besluit: De raad voorstellen: 1. Het bestemmingsplan en bijbehorende verbeelding
Meppel - Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102 met planidentificatie
NL.IMRO.0119.Dorpsstraat102-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2de lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Het plangebied betreft een kavel aan de Dorpsstraat bij Nijeveen. Met
het nieuwe bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102 wordt
de bestemming van de kavel veranderd van wonen naar agrarisch met waarden. In het
verleden stond op deze kavel een woning onder een hoogspanningslijn. Volgens de
landelijke uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding is opgedragen
deze woningen te slopen. De woning is ondertussen gesloopt, de bestemming wordt
daarom aangepast tot agrarische grond.
Voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Mulo-locatie
Besluit: 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Mulo-locatie;
2. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
3. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met het voorontwerp
bestemmingsplan Meppel - Mulo-locatie. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 75
sociale huurappartementen mogelijk met bijbehorende ontsluiting, parkeergelegenheid
en groen. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd voor
inspraak en vooroverleg. Het plangebied ligt tussen de Burgemeester Knopperslaan, Het
Vledder, de Meester W. Doornbosstraat en de Gasgracht.

Incasso en invordering
Besluit: a. De inning van belastingen en heffingen weer op te starten met ingang van
september 2020.
b. De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven weer op te starten met
ingang van september 2020.
c. In dit verband soepel om te gaan met eventuele verzoeken tot het treffen van een
betalingsregeling.
d. De automatische incasso weer op te starten conform scenario B, de inning voor 2020
in 6 termijnen afhandelen voor maart 2021
e. de betalingstermijn voor de niet-incassanten te bepalen op september t/m december
2020.
f. Dit besluit te communiceren met de doelgroep.
- Samenvatting: Dit advies gaat over de reeds genomen maatregelen over het verlenen
van uitstel van betaling van een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen, inclusief
het soepel zijn bij eventuele betalingsproblemen. De maatregelen kennen een
geldigheidsdatum tot 1 september. Nu die datum in zicht komt, is het van belang een
besluit te nemen over wat we daarna gaan doen.
Plan van aanpak onderwijs en zorg voor de jeugd
Besluit: 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak onderwijs en zorg voor de jeugd.
2. In te stemmen met de uitvoering van het plan van aanpak onderwijs en zorg voor de
jeugd.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met het plan van
aanpak onderwijs en zorg voor de jeugd. Door uitvoering te geven aan het plan van
aanpak komen gemeente, onderwijs en zorginstellingen tot een gezamenlijke visie op de
zorg aan jeugdigen.

