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Wob-verzoek gemeenteraad

Geachte

patum = 22 NOV. 2021
biomassacentrale

heer Starre,

Op 22 september 2021 heeft u bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Meppel (hierna: college) een verzoek ingediend op grond van

de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek heeft betrekking op
de biomassacentrale,

Bremenbergweg

2b.

Omdat uw verzoek deels betrekking heeft op informatie die berust bij de
gemeenteraad van de gemeente Meppel (hierna: gemeenteraad), heeft het

college uw verzoek op grond van artikel 4 van de Wob op 12 oktober 2021
gedeeltelijk doorgestuurd aan de gemeenteraad.

Zoals het college heeft aangegeven in haar brief van 12 oktober 2021
de door u gevraagde documenten van punt 17 van uw verzoek bij de
gemeenteraad.

In uw verzoek

onder

punt

17 vraagt

berusten

u naar openbaarmaking

van

de ‘'documenten rondom de uitnodigingen om deel te nemen aan De Ronde en
correspondentie over deeiname daaraan’. Voor dit onderdeel van uw verzoek
zullen wij daarom een besiuit nemen.

Ons besluit
Wij hebben besloten uw verzoek gedeeltelijk toe- en gedeeltelijk af te wijzen. Wij
wijzen uw verzoek op grond van artikel 10, lid 2 sub e van de Wob af voor zover

uw verzoek ziet op het openbaar maken van persoonsgegevens. Wij hebben het
belang van openbaarheid van de in de documenten genoemde namen afgewogen
ten opzichte van het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Omdat openbaarheid in de zin van de Wob openbaar voor een ieder en voor altijd
tot gevolg heeft en de openbaarheid van namen geen toegevoegde waarde heeft
voor de inhoud van de documenten, achten wij het belang van eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer in deze groter. Voorgaande geldt niet voor namen
van personen die uit hoofde van hun functie reeds in de openbaarheid treden.
Deze namen zullen niet geanonimiseerd worden.
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Voor het overige wijzen wij uw verzoek toe. De geanonimiseerde documenten
treft u als bijlage bij dit besluit. Het betreffen de volgende documenten:
Aankondiging van de extra De Ronde op 16 september 2021 betreffende
een rondetafelgesprek over de biomassacentrale. (2 september 2021);
Correspondentie met de initiatiefnemers van dit rondetafelgesprek (7 en 8
september 2021);
Correspondentie met de ambtelijke organisatie over het programma (7
september 2021);
Bevestiging uitnodiging Wijkplatform Nieuwveense Landen (9 september

Dy

a

2021);
Correspondentie inzake vraag over extra De Ronde (13 september 2021);
Bevestiging programma extra De Ronde aan voorzitter (14 september
2021);
Uitnodigingslink en programma ambtelijke organisatie en RUD Drenthe
(15 september 2021);
Agenda De Ronde op 16 september 2021.

7.
8.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer W. Spoelstra via
telefoonnummer 14 0522 of via griffie@meppel.ni.
Hoogachtend,
namens

de gemeenteraad

de griffier,
it

Aocu

oo

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

na de

Gemeente Meppel
Gemeenteraad
Pos bus 501
7940 AM MEPPEL

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

—
—
—

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.

Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt. Vergeet u niet het
bezwaarschrift te ondertekenen?
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,
Pos bus

150,

9700 AD Groningen
Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening
kosten in rekening brengt.

) meppel.nl
Raadsbesluit 7.2, nr. 1561077/1562288;
De

Raad_

van de gemeente

Meppel;

gelezen het voorstel van de agendacommissie
nr. 1561077/1562287;

d.d. 28 oktober 2021,

gelet op artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur;
besluit:
1. Een Wob-besluit te nemen

conform de bijgevoegde beschikking

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 4 november 2021
W.J. Spoelstra
griffier

Van: Wytze Spoelstra
Verzonden: donderdag 2 september 2021 14:57
Aan: Griffie <griffie@meppel.nl>
Onderwerp: Aankondiging De Ronde op 16 september 2021

Geachte

(duo-)raadsleden,

De agendacommissie heeft afgelopen week vastgesteld dat er geen invulling is voor De
Ronde op 9 september waardoor deze komt te vervallen.
Daar staat tegenover dat de agendacommissie
Ronde op 16 september om 21:00 uur.
Dit zal plaatsvinden

De Ronde

op

ruimte heeft geboden voor een extra De

na de auditcommissie.

16 september

zal een

rondetafelgesprek

mogelijk

biomassacentrale en dan specifiek handhaving en toezicht.

maken

met als thema

de

Het gaat hierbij nadrukkelijk om een gesprek waarin informatie met elkaar gedeeld wordt
over het proces en wie wat van elkaar kan verwachten bij signalering of ervaren overlast.
In iBabs treft u inmiddels de gewijzigde datum van De Ronde. Nadere informatie volgt op
een

later moment.

Met vriendelijke groet,
Wytze Spoelstra
Griffier
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Van: Gert Stam <g.stam@gemeenteraadmeppel.nl>
Verzonden: woensdag 8 september 2021 07:31
Aan: Wytze Spoelstra <w.spoelstra@meppel.nl>
CC: Jeannet Bos
—_—
oP:
Frank Perquin
Onderwerp:
Dag

Wytze

Re: biomassa
en anderen,

Dat lijkt me een prima, adequate samenvatting, dank daarvoor!
Wat mij betreft gaat de avond in ieder geval door.
Mochten er - om wat voor reden dan ook - partijen geen gehoor kunnen geven aan het
verzoek van de raad om duidelijkheid te verschaffen, dan ben ik er niet voor om de
bijeenkomst te verschuiven. Dit is wel het momentum om het gesprek aan te gaan.
Uitstel Zou voor alle partijen schadelijk zijn. Dat hebben we in de agendacommissie zo
ook overwogen.
Dus: hopelijk met alle partijen, maar in elk geval de bijeenkomst houden volgende week.
Gert

Verstuurd vanaf mijn iPad
Van: Wytze Spoelstra <w.spoelstra@meppel.nl>
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 20:35:50
Aan: Jeannet Bos; Frank Perquin; Gert Stam
cc:

Onderwerp: Re: biomassa
Goedenavond allen,

Allereerst hartelijk dank voor al jullie reacties, deze hebben mij verduidelijking gegeven over
jullie verwachtingen.
Ik heb deze zo goed als mogelijk geprobeerd bij elkaar te brengen in de volgende opzet:
e Hoe ontstaat overlast (mogelijke toelichting door CWD over de werking van de centrale
(informatief))
e Wat ervaren inwoners (ervaringen met overlast ervaren door inwoners als casus)

e Hoe treedt de gemeente/RUD op en wie wanneer?
e Hoe kom je nader tot elkaar richting oplossingen over die ervaren problemen of verschaffen van

duidelijkheid?
Ik hoop deze week meer duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid voor de
altijd kort dag blijft. Het rondetafelgesprek is immers bedoeld om met elkaar in
zonder gesprekspartners wordt dat mogelijk lastig. Mocht het om welke reden
dan laat ik het jullie zo spoedig mogelijk weten. Tot slot hebben jullie uiteraard
rondetafelgesprek niet bedoeld is voor enkel een presentatie vanuit één partij,
gesprek aan te gaan.

Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen.
Nog een fijne avond gewenst!
Met vriendelijke groet,
Wytze Spoelstra

avond, omdat het nog
gesprek te gaan en
ook niet mogelijk zijn,
gelijk dat een
maar juist het

Van: Gert Stam <g.stam@gemeenteraadmeppel.nl>

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 19:33:47
Aan: Jeannet Bos
CC: Frank Perquin; Wytze Spoelstra

Onderwerp: Re: biomassa
Beste mensen,

Het besluit in de agendacommissie was dat de raad in deze bijeenkomst duidelijkheid verkrijgt over
de feitelijke situatie rondom de problemen die ervaren worden met de Biomassacentrale. Dat is wat
anders dan de Biomassacentrale ter discussie stellen. Maar volgens mij is dat ook niet de vraag van
Jeannet.

Maar een rondetafelgesprek is wel iets anders dan een toelichting van de RUD over de handhaving.
Dat is slechts een onderdeel daarvan. Wat mij betreft is de vertaling van het besluit van de
agendacommissie dat betrokkenen, waaronder eigenaar en klagers, bij het rondetafelgesprek
aanwezig zijn om voor de raad helder te krijgen wat er precies aan de hand is, wie er
verantwoordelijk is voor welk onderdeel en wat er aan gedaan wordt c.q. gedaan moet worden om
de problemen naar tevredenheid op te lossen.
En dan is inderdaad de vraag over het bestaan van de biomassa prematuur, dat ben ik met Frank
eens.
Maar alleen de RUD en de wethouder vind ik wat mager.
Gert

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 7 sep. 2021 om 15:30 heeft Jeannet Bos <j.bos@gemeenteraadmeppel.nl> het volgende
geschreven:

Ik ga niet heen en weer mailen hoor maar je conclusie Wytze dat het gaat over het

sluiten van de biomassa?

Nee, dat is niet aan de orde want dat is niet onze

beslissing. Maar alleen de RUDD is weinig omdat over de afhandeling door de RUDD
geen klachten zijn. Daarvoor, wat de gemeente doet. Hoe die het oppakt.
Benieuwd naar de reactie van Gert.
Met vriendelijke groet,
Jeannet Bos
Raadslid

www.d66meppel.nl

Van: Frank Perquin
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 13:00
Aan: Wytze Spoelstra; Jeannet

Bos

CC: Gert Stam

Onderwerp: RE: biomassa
Beste allen,
Dit lijkt mij wel een nuttige eerste aanzet. Opzet van Jeannet is wel heel breed. Na deze ronde Lijkt
mij mogelijk eerst reactie college (op eventueel aanvullende vragen van raad() aan de orde.
De centrale zelf ter discussie stellen is nog weer een heel veel groter thema. Daar ben ik nog niet zo
mee bezig. Wel waar gaat het niet goed in de handhaving en hoe kunnen we dat oplossen. En zorgen
dat ze binnen de vergunning blijven.
Met vriendelijke groet, Frank Perquin

Van: Wytze Spoelstra
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 11:46
Aan: Jeannet Bos
CC: Gert Stam; Frank Perquin
Onderwerp: RE: biomassa
Dank voor jouw

reactie Jeannet.

Om twee zaken even vrij helder te krijgen uit jouw reactie:
e
Het gaat dus enerzijds om de biomassacentrale zelf die ter discussie staat (want
veroorzaker van stank en geluid);
e
En anderzijds om de aanpak van een melding/klacht (kortom het proces rond de
toezicht en handhaving, waar dat onderdeel van uitmaakt).
De avond is nu geént op het tweede immers en het eerste lijkt een meer fundamentele
kwestie.
Ik moet het daarnaast doen met de informatie die mij aangeleverd is, die mondeling is
geweest. Vandaar dat het geschetste naar voren is gekomen.
Ook voor mij geldt in dezen dat ik graag de reactie van Gert en Frank lees, omdat als het
programma grondig gewijzigd moet worden ik mogelijk een ander advies wil geven
inzake dit dossier.
Met vriendelijke groet,

Wytze Spoelstra
Griffier
Gemeente

Telefoon:

Meppel

| Postbus 501 | 7940AM

14 05225

www.meppel.nl

Meppel

Van: Jeannet Bos <j.bos@gemeenteraadmeppel.nl>

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 10:42
Aan: Wytze Spoelstra <w.spoelstra@meppel.nl>
CC: Gert Stam <g.stam@gemeenteraadmeppel.ni>; Frank Perquin <_nn
Onderwerp: RE: biomassa

>

Hoi Wytze,
Ik zit nog achter mijn laptop, vertrek morgen....

Wat betreft deze bijeenkomst. Het wordt dus de RUD die gaat uitleggen hoe er
toezicht gehouden wordt en hoe er met een melding ( nb klacht is iets héél anders in
Meppel) wordt omgegaan. Kan, kan informatief zijn maar daar wordt niets mee
opgelost voor de inwoners. Zeker niet als de portefeuillehouder niet aanschuift....
lk zou graag CWD als eigenaar, Meppel Energie als afnemer, RUD als
toezichthouder namens gemeente Meppel, portefeuillehouder én inwoners aan tafel
zien om met elkaar in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen wat betreft de
voortdurende overlast van geluid en stank.
Alleen een toelichting van de RUD voegt niet veel toe omdat in ieder geval mij wel

bekend is hoe de RUD te werk gaat. Dat doen ze goed. Het is veel interessanter hoe

Gemeente Meppel met haar inwoners omgaat als deze een melding doen, daar zit
veel ergernis.

Ik wil Frank en Gert vragen hoe zij denken over deze opzet?
Met vriendelijke groet,
Jeannet Bos
Raadslid

www.d66meppel.nl

Van: Wytze Spoelstra
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 10:32
Aan: ‘Jeannet Bos'
CC: Gert Stam; Frank Perquin

Onderwerp: RE: biomassa
Goedemorgen

Jeannet,

Hopelijk bevalt de vakantie al goed

Voor wat

betreft de extra

Ronde

op

(als je al op pad bent natuurlijk).
16 september

is het volgende

nader afgestemd

na

ophalen van nadere verduidelijking:
e
De avond zal gaan over toezicht en handhaving bij overlast van de
biomassacentrale. Het ter discussie stellen van de biomassacentrale op zich is
namelijk een avondvullend programma en naar ik heb vernomen nu niet het punt
dat naar voren is gekomen.
e
Daarvoor zal in ieder geval de RUD Drenthe uitgenodigd worden en mogelijk zal
de portefeuillehouder nog aanschuiven (dit is nog onduidelijk). De ambtelijke
organisatie

heeft hier een

namens de RUD om

lijntje uitstaan voor het benaderen

met de raad in gesprek te gaan.

van

een sprekers

e

Het betreft een rondetafelgesprek waarin raad vooral
aanwezigen over wat men (raad en inwoners) kunnen
van overlast. Wie is wanneer aan zet? Hoe wordt een
genomen? Wie handelt of treedt op zodra er sprake is
inwoners verwachten van handhaving en toezicht (en

in gesprek gaat met de
verwachten van de aanpak
klacht in behandeling
van overlast? Wat kunnen
daarmee de raad ook)?

Ik hoop je hiermee enige verheldering te hebben gegeven en anders hoor ik het
natuurlijk graag.
Al met al is deze bijeenkomst vrij kort dag opgezet zonder volledige aanvraag en we
hopen zodoende zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het gesprek van de raad over
dit onderwerp.
Voor wat betreft informatie vooraf ben ik wel benieuwd:
verwacht die vooraf gedeeld kan worden?

wordt er specifieke informatie

Met vriendelijke groet,
Wytze Spoelstra
Griffier

Van: Jeannet Bos <j.bos@gemeenteraadmeppel.nl>
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 09:53
Aan: Wytze Spoelstra <w.spoelstra@meppel.nl>

CC: Gert Stam <g.stam@gemeenteraadmeppel.nl>; Frank Perquin <i
Onderwerp: biomassa

>

Hoi Wytze,
Kun je me iets meer vertellen over hoe je de invulling van de Ronde ziet met

betrekking tot het onderwerp biomassa? Volgende vraag is of ik nog iets voor je kan
doen?
Met vriendelijke groet,
Jeannet Bos
Raadslid

www.d66meppel.nl

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

informatie bevatten die persoonlijk en/of
de geadresseerde bent, wordt u erop
dit bericht verboden is. Indien u dit
te verwijderen.

Van: Wytze Spoelstra
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 20:09

Aan: ES

GE

eppel.ni>

Onderwerp: Re: ronde biomassa

Goedenavond Imag
Inmiddels is er discussie ontstaan over de invulling van de avond.
Dit spitst zich toe op het volgende:
- Men (indieners verzoek voor rondetafelgesprek) verwacht dat dit niet enkel een verhaal
van de RUD wordt hoe zij handhaving inrichten, maar juist breder.

- Wie is waarvoor verantwoordelijk en daarbij dus ook wat toelichting hoe de overlast
ontstaat (waarvoor ze dus juist de eigenaar zouden willen betrekken CWD)
- Daarnaast zou men ook graag inwoners hierbij betrekken die bijvoorbeeld overlast ervaren.

Zij zijn de ervaringsdeskundigen om het maar zo te noemen. Welke rol de gemeente speelt
binnen het geheel is voor inwoners van belang, wat kunnen 2ij immers verwachten?
Kortom, het komt erop neer dat men inderdaad niet direct politiek met elkaar in gesprek

gaat met juist met elkaar om informatie boven tafel te krijgen:
1.

a

2.
4.

Hoe ontstaat overlast (mogelijke toelichting door CWD over de werking van de
centrale (informatief))
Wat ervaren inwoners (ervaringen van inwoners als casus)
Hoe treedt de gemeente/RUD op en wie wanneer?
Hoe kom je nader tot elkaar richting oplossingen of verschaffen duidelijkheid?

Gedeeld wordt dat de centrale zelf niet ter discussie staat en dat de avond daar niet over

gaat. Het is een gegeven dat de centrale er staat, maar die veroorzaakt wel overlast waar
inwoners en raad duidelijkheid over willen hebben.
Bovenstaande vier punten, dat is in te passen toch in de lijn rondom toezicht en handhaving?
Tot slot nog een vraag over ambtelijke aanwezigheid: Richard is duidelijk geweest over
aanwezigheid als portefeuillehouder, maar ambtelijk is er wel iemand aanwezig namens de
gemeente?
Laten we hier morgen contact over hebben in ieder geval.
Met vriendelijke groet,

Wytze Spoelstra

Van:

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:16:54
Aan: Wytze Spoelstra
Onderwerp: ronde biomassa
Goedemorgen

Wytze,

Naar aanleiding van ons gesprek vorige week heb ik eea nog even afgestemd met
overige betrokkenen. Zoals eerder besproken kijk ik graag met je mee wie uitgenodigd
kunnen worden om de raad te kunnen bijpraten over de overlast en het
handhavingstraject. Als je daarbij nog hulp nodig hebt dan hoor ik dat graag. Over de
afbakening van het onderwerp hebben we eerder al gesproken: we moeten er naar mijn
mening voor waken dat er een vermenging van bevoegdheden gaat plaats vinden waarbij
vooruitgelopen wordt op besluitvorming die nog moet gaan plaats vinden.
Zoals ook eerder besproken staat het de raad vrij zich in haar controlerende rol te laten
informeren over het gevoerde beleid. Daarmee kan de raad in deze ronde tafel worden
meegenomen in de handhavings-‘black box’ om zich zodoende een beeld te kunnen
vormen over de (on)mogelijkheden van de gemeente in relatie tot de door de inwoners
ervaren overlast. In deze afstemming kwam ook naar voren (en voor wat ik mij herinner
ook met jou besproken) dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat het een ambtelijke
informatieavond is en geen politieke avond. Ik hoop dat je zo (voorlopig) voldoende hebt.
Mocht je naar aanleiding
van je.
Groeten,

van

bovenstaande

nog

vragen

hebben

dan

hoor ik dat graag

Van: Wytze Spoelstra
Verzonden: donderdag 9 september 2021 13:55

Aan: ‘inf i

<inf

Onderwerp: Rondetafelgesprek gemeenteraad Meppel inzake overlast biomassacentrale

Coach

Zoals besproken aan de telefoon zou ik u nog het een en ander op de mail zetten.
Aanleiding voor het rondetafelgesprek is gelegen bij vragen die zich voordoen omtrent de
overlast van de biomassacentrale in de Nieuwveense Landen.
Daarom is er besloten om ruimte te bieden voor een gesprek waarin een aantal zaken
belicht worden.
Enerzijds begint dit door (indien mogelijk, dat is nog niet vastgelegd) informatie te
krijgen over het werken van de biomassacentrale. Kortom, hoe werkt de centrale en
waardoor kan geluids- en stankoverlast ontstaan. Daarna is het nuttig om van inwoners

van de wijk (waarbij u aang
i
af

GM

en uzelf) hun ervaring met

deze overlast te delen. Vervolgens is het ook goed te weten wat er gebeurt met een
klacht of melding. Wie handhaaft wanneer en op welke manier?

Het bovenstaande maakt dat er een open gesprek beoogd wordt waarin vooral informatie
met elkaar gedeeld wordt en wat men van elkaar mag verwachten. Het is daarnaast een
gesprek van de raad en zij wensen graag met de verschillende partijen in gesprek te
gaan.
Voor wat betreft de avond:
Donderdag 16 september 2021
21:00 uur aanvang (dit kan zowel fysiek in de raadzaal als digitaal)
Ik ben mij ervan bewust dat dit kort dag is, maar dat is mede ingegeven door de wens
voor deze bijeenkomst die kort geleden besproken is.
Heeft u nadere vragen, dan kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,

Wytze Spoelstra
Griffier

@) meppel.ni
Gemeente

Meppel

| Postbus 501

Telefoon: 14 0522]
www.meppel.nl

| 7940AM

Meppel

Van: Griffie

Verzonden: maandag 13 september 2021 08:35

5:

Onderwerp: RE: Bijeenkomst 16-9

Geachte [i i,
Enkele fracties hebben

verzocht

om

informatie te verkrijgen

over het proces

rondom

toezicht en handhaving bij overlast van de biomassacentrale te Nieuwveense Landen.
De avond wordt zo opgezet dat de raad vanuit diverse invalshoeken informatie krijgt over
de situatie en gaat daarbij in gesprek met de diverse actoren. Vandaar het
rondetafelgesprek.
Zo is Croonwolter&Dros verzocht een toelichting te geven op de werking van de
biomassacentrale en wat de overlast mogelijk kan veroorzaken. Vervolgens is het
wijkplatform Nieuwveense Landen uitgenodigd om enkele ervaringen van omwonenden
te delen over de ervaren overlast. Tot slot zal de RUD Drenthe en gemeente Meppel,
beiden betrokken bij handhaving en toezicht bij overlast, ingaan op het proces van
handhaving en toezicht. Op deze manier probeert de raad de informatie boven tafel te
krijgen rondom de overlast van de biomassacentrale.
De biomassacentrale zelf staat tijdens deze avond niet ter discussie of als onderwerp op
de agenda, omdat er nu nadrukkelijk gekeken wordt naar handhaving en toezicht.
U kunt de bijeenkomst volgen via de betreffende link die u ons stuurde in uw bericht.
Uiteraard staat het u vrij om informatie met de raad te delen voorafgaand aan deze
bijeenkomst. Contactgegevens van raadsleden zijn via meppel.bestuurlijkeinformatie.nl
te vinden of kunnen via de griffie naar de raad als geheel (dan komt de informatie of
brief als ingekomen stuk bij de raadsvergadering van 30 september in de lijst met
ingekomen stukken te staan).
Ik hoop

u hiermee

voldoende

informatie te hebben

Met vriendelijke groet,

Wytze Spoelstra
Griffier

() meppel.ni
Gemeente

Telefoon:

Meppel

| Postbus 501 | 7940AM

14 05224

www.meppel.nl

Van:
Verzonden: zaterdag 11 september 2021 17:43
Aan: Griffie <griffie@meppel.nl>
Onderwerp: FW: Bijeenkomst 16-9

non---=- Oorspronkelijk bericht --------

Van:

Datum:

22

11-09-2021

17:31 (GMT+01:00)

Meppel

gegeven.

Aan: griffie@meppel.nl
Onderwerp: FW: Bijeenkomst 16-9
n------- Oorspronkelijk bericht --------

Van:

ee

EE

Datum: 11-09-2021 17:22 (GMT+01:00)
Aan: griffie@meppel.nl
Onderwerp: Bijeenkomst 16-9
Ls,

Op de agenda van 16-9 staat een ronde tafel gepland over de biomassacentrale.
https://meppel.bestuurlijkeinformatie.nl/A genda/Index/48
fd5463 -f3 eb-4326-9e05Qaa327da76dc

Bewoners uit de wijk Nieuwveenselanden willen graag aanwezig zijn bij deze biyeenkomst.
En indien mogelijk haar zegje doen over de dagelijkse overlast.
Ik hoor graag of dit mogelijk is. Zo niet, kunt u meer informatie verstrekken over het doel van
de bijeenkomst en de aanwezige partijen?
Ik hoor graag van u.
Groet,

Van: Marisa Grotens <q

n>

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:55
Aan: Wytze Spoelstra <w.spoelstra@meppel.nl>
CC: m.grotens@gemeenteraadmeppel.nl

Onderwerp: Re:

EE

september (extra) inzake biomassacentrale

Beste I,
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.ni> 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

Externe

-

informatie

aanwezigen:

met elkaar te delen.

Wijkplatform Nieuwveense

Landen

O

(voorzitter)

oO
O

enningmeester)
(bestuurslid)

-

RUD

-

Gemeente

°
O

Drenthe

Meppel

oO
©

toezichthouder)
(juridisch adviseur)
(beleidsadviseur fysiek domein)
is als toehoorder aanwezig.

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

als je nadere vragen

Met vriendelijke groet,
Wytze Spoelstra
Griffier

Gemeente

Telefoon:

Meppel

| Postbus 501 | 7940AM

14 05224

Meppel

www.meppel.nl

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

informatie bevatten die persoonlijk en/of
de geadresseerde bent, wordt u erop
dit bericht verboden is. Indien u dit
te verwijderen.

Van: Wytze Spoelstra
Verzonden: woensdag 15 september 2021 12:34

Aan:

TE <P

CC: iS

SE

Beste i

i i

copel.>;

ppel.ni>

Onderwerp: Inloglink naar De Ronde op 16 september 2021

Bij dezen stuur ik de link naar Teams voor de extra De Ronde inzake toezicht en
handhaving op de biomassacentrale.
Het rondetafelgesprek met de raad, enkele inwoners, de RUD en de gemeente zal
aanvangen tegen 21:00 uur in hybride opzet. Er zullen naar verwachting ook een aantal
mensen plaatsnemen in de raadzaal (voornamelijk de inwoners en raadsleden).
Nog kort ter herhaling hoe het gesprek er globaal uitziet en wat de aanleiding is:
Met enige regelmaat ontvangt de raad berichten van omwonenden van ervaren
overlast (geluid en stank) door de biomassacentrale.
Daartoe is gepoogd een rondetafelgesprek te organiseren waarin nadere
toelichting volgt op de werking van de centrale en wat de overlast mogelijk kan
veroorzaken. Croonwolter&Dros heeft echter bedankt voor deze uitnodiging om
hun moverende redenen.
De inwoners willen desalniettemin graag hun ervaringen met de raad delen en om
vervolgens te kijken naar hoe er omgegaan wordt met klachten/meldingen van
ervaren overlast, zijn de RUD Drenthe en gemeente Meppel uitgenodigd om ook
dit deel te kunnen belichten van het proces.
Zodoende proberen we in een rondetafelgesprek open met elkaar te spreken over
wie wanneer aan zet is en wat van elkaar verwacht kan worden.
De biomassacentrale zelf zal niet ter discussie staan, het gaat nadrukkelijk om
toezicht en handhaving bij ervaren overlast.
Voorzitter van deze avond
gesprek met elkaar.

is Marisa Grotens die oog houdt voor een fatsoenlijk open

Met vriendelijke groet,
Wytze Spoelstra
Griffier

(1)
Gemeente

meppel.ni

Telefoon:

Meppel

14 0522

www.meppel.nl

| Postbus 501 | 7940AM

Meppel

Agenda 2. DE RONDE
Datum

16-09-2021

Tijd

21:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

M. Grotens

Toelichting

De Ronde op 9 september 2021

- 22:30

zal niet doorgaan. In plaats daarvan zal een

extra De Ronde plaatsvinden op donderdag

16 september 2021

na de

vergadering van de auditcommissie.
Deze bijeenkomst is zowel digitaal als fysiek toegankelijk.

In gesprek over handhaving en toezicht Biomassacentrale
Op initiatief van de fracties van de ChristenUnie, D66 en VVD heeft de
agendacommissie ruimte geboden voor een rondetafelgesprek. Een
rondetafelgesprek draait om het delen van informatie waarin het gesprek met
elkaar voorop staat. Thema van deze bijeenkomst is een gesprek en informatie
verkrijgen over de toezicht en handhaving omtrent overlast van de
biomassacentrale. Wie heeft welke

rol bij het signaleren van overlast en wat

kan men van elkaar verwachten wanneer overlast plaatsvindt?
1.1

Ervaringen van omwonenden

met overlast en behandeling klachten/meldingen

Het wijkplatform Nieuwveense Landen is gevraagd om ervaringen van
omwonenden

te delen betreffende de overlast die ervaren wordt door de

biomassacentrale. Tevens zullen de RUD en de gemeente aanschuiven om in
gesprek te gaan over hoe er omgegaan wordt met klachten en meldingen van
overlast door de biomassacentrale.

