
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Korteland 
Energieke burgemeester voor eigenzinnig Meppel 
 
De Gemeenteraad heeft op 26 mei jl. besloten Richard Korteland voor te dragen als 
nieuwe burgemeester van Meppel. Door de Vertrouwenscommissie, die de gesprekken 
met kandidaat-burgemeesters voerde, wordt hij gezien als iemand die oog heeft voor 
mensen, verbindingen weet te leggen, maar tegelijkertijd economisch en strategisch de 
sterke positie van Meppel verder kan uitbouwen.  
 
Bijzonder proces | Na sluiting van de reactietermijn waren er maar liefst 52 kandidaten 
voor de burgemeesterspost in Meppel. De Vertrouwenscommissie heeft met een aantal 
van hen gesprekken gevoerd. Als lid van de Vertrouwenscommissie kom je in een bijzonder 
proces terecht. Alles is dermate geheim dat je alleen met je mede-commissieleden iets kunt 
bespreken. Ook mijn man wist, tot het moment dat ik het in de openbare vergadering 
bekend mocht maken, niet wie onze toekomstige burgemeester zou worden.  
Richard Korteland | Hij past precies in de profielschets die de Gemeenteraad in 
samenspraak met de Meppeler inwoners heeft opgesteld. Het is iemand die een 
burgervader kan zijn voor álle Meppelers en een bemiddelende rol kan spelen tussen 
mensen en organisaties. Een man met humor. Daarnaast ook iemand die de ambitie heeft 
om Meppel verder vooruit te helpen en daar ook het netwerk voor heeft. Ondanks zijn 
relatief jonge leeftijd (37) heeft hij de Vertrouwenscommissie volledig overtuigd van zijn 
kwaliteiten.  
Hoge verwachtingen | Korteland is geboren in Dordrecht, studeerde accountancy en had 
banen in de financiële wereld. Sinds 2000 is hij politiek actief. Op dit ogenblik is Korteland 
(VVD-)wethouder en eerste loco-burgemeester in de gemeente Papendrecht. In die functie 
is hij portefeuillehouder economie, economische profilering en acquisitie van het Drecht-
stedenbestuur (een samenwerkingsverband van zes gemeenten met bij elkaar 270.000 
inwoners). Het is dus iemand die economisch en strategisch de positie van Meppel verder 
kan uitbouwen. Ik hoop dat hij ook impulsen kan geven om de financiële positie van 
Meppel te versterken.  
Formele benoeming | Op 1 juni is de voordracht samen met het advies van de Commissaris 
van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken gegaan. Na een intern onderzoek 
kan de Kroon tot benoeming overgaan. Als alles volgens plan verloopt, kan Richard 
Korteland op 1 september a.s. worden geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. Precies een 
dag na het formele vertrek van Jan Westmaas. 
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OV Bureau Groningen-Drenthe  

Forse winst ten koste van Drentse gemeenten 
 
Eind 2015 werden de stadsdiensten in Assen, Meppel en Hoogeveen opgeheven. Het kon 
niet meer uit voor het OV Bureau Groningen-Drenthe. Heel wrang is het dan om nu te 
lezen dat het OV Bureau over 2015 een winst van bijna 5 miljoen kon inboeken. 
Grotendeels door dalende benzineprijzen, maar toch….  
 
Forse winst OV Bureau Groningen-Drenthe | In het financieel verslag lezen we:   
“Ook financieel gaat het Groningen en Drenthe voor de wind. De begrote winst van 
0,1 miljoen euro in 2015 kwam uit op 4,7 miljoen. De lage inflatie en de gedaalde dieselprijs 
hadden het grootste aandeel in de winst: 4 miljoen.  
Een deel van het resultaat wordt ingezet om het toegenomen aantal reizigers in Q-liners en 
Q-links op te vangen. Tot 2020 zijn er geen bezuinigingen meer nodig.” 
Zuur voor Drentse gemeenten | Het OV Bureau spreekt hier dus over een winst van bijna 
vijf miljoen euro. Dat zal als heel zuur worden ervaren door de Drentse gemeenten Assen, 
Meppel en Hoogeveen. In deze gemeenten werden de stadsdiensten opgeheven, omdat 
datzelfde OV Bureau aangaf deze diensten financieel niet langer in stand te kunnen 
houden. 
Vraagtekens | Ik had al zo mijn vraagtekens bij het opheffen van deze stadsdiensten. Ten 
tijde van de opheffing was er veel verschil van mening over de juiste telcijfers. Sommige 
provincies hanteren niet de juiste procedures. Vaak worden alleen de OV Chipkaart-
gebruikers geteld en niet de reizigers die reizen met een abonnement, een zichtkaart 
hebben of een los plaatsbewijs kopen.  
Investeringsbeleid OV Bureau | Maar gedane zaken nemen geen keer, alhoewel het 
investeringsbeleid van het OV Bureau wellicht beter tegen het licht moet worden 
gehouden. In ieder verslag is te lezen dat men veel geld over heeft voor sneldiensten in 
Groningen, terwijl het in stand houden van busvervoer in de provincie Drenthe onder druk 
staat. Mijn voorspelling is dat als het OV Bureau op deze wijze doorgaat, in de toekomst de 
mobiliteit ernstig zal worden aangetast en delen van Drenthe niet meer of slecht bereikbaar 
zullen zijn. 
Verslechtering mobiliteit | Met andere woorden aantasten van de betrouwbaarheid van 
het busvervoer leidt tot verdere verslechtering van de mobiliteit in de plattelands-
gemeenten.  
 
 
 

Inzet OR Reestmond beloont met SteM-bokaal 
 
Met de woorden: 
'Ondanks regelmatige tegenslagen blijven jullie je positief inzetten om de 72 medewerkers 
van Reestmond een vast contract te geven. En die inzet wil het bestuur van Sterk Meppel 
waarderen met de overhandiging van SteM-bokaal'.  
overhandigde voorzitter Eduard Annen de SteM-bokaal aan Jan Leijssenaar, voorzitter van 
de OR van Reestmond. 
Waardering gewaardeerd | De OR van Reestmond is erg blij met de waardering van SteM:  
'Het hele traject duurt nu al zo'n twee jaar en het is mooi om te ervaren dat onze inzet 
gewaardeerd wordt. We gaan door want het komt uiteindelijk goed',  
aldus Jan Leijssenaar. 
SteM-bokaal | Het bestuur van Sterk Meppel overhandigt jaarlijks de SteM-bokaal aan een 
vereniging, bedrijf of instelling die zich inzet voor Meppel en de Meppelers.  
Eerder al ontvingen Speelwerk, Stichting Oud Meppel en De Weggeefschuur de bokaal.  
De prachtige bokaal is een ontwerp van Onno de Ruiter en krijgt het komende jaar dus een 
verdiend plekje bij de OR van Reestmond. 
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Samenwerking 

 
29/04/2016 | Frans Venema 
 
De buitendienst van de gemeente Meppel heeft in overleg met de Dorpsvereniging 
Nijeveen twee nieuwe hufterproof-banken geplaatst. In het Van der Woudepark en  
aan de 3e Nijeveense Kerkweg. 
  
Een mooi stukje werk dat in samenwerking tot stand is gebracht. Het hout dat is gebruikt 
komt van de twee omgewaaide eiken aan de Dorpsstraat. Op die manier bewijzen deze 
eiken nogmaals hun dienst. 
  

   
 
 

 
Deze nieuwsbrief is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, donateurs en  
belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld.  
Aanmelden (of afmelden) kan per e-mail via: Secretariaat@SterkMeppel.nl      
Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.  
Voor algemene opmerkingen richt u zich tot Secretariaat@SterkMeppel.nl 
 
Nieuwsbrief nr. 5 verschijnt op vrijdag 8 juli 2016 
 
Volg ons op Facebook en Twitter: 
https://www.facebook.com/SterkMeppel/ 
https://twitter.com/sterkmeppel  
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