
 

 
Van de redactie 
 
In opmaat voor de verkiezingen zijn 2 Raadsvergaderingen en 1 Commissievergadering vrijwel volledig gewijd 
aan Meppel Energie. Helaas heeft de oppositie ervoor gekozen om dit onderwerp politiek in te zetten en niet te 
kiezen voor constructieve oplossing. Eduard heeft een stukje geschreven over de speciale Raadsvergadering in 
de vorm van een Interpellatiedebat en ik over de Raadsvergadering eind Februari. 
 
Ondertussen is de campagne in volle gang. We hebben al 2 zaterdagen in de gemeente gestaan met onze 
bakfiets en we hebben al 2 keer Euro 250 mogen uitreiken in de SteM voor Steun actie. Op 2 maart staat het 
eerste debat op de agenda in Nijeveen. We hebben een filmpje gemaakt op zodat u kunt zien wie onze 
kandidaten zijn en wat ze willen bereiken: https://www.youtube.com/watch?v=QPL6Lmycvyw 
 

 

 
 
Aan mijn oproep om vooral Sterk Meppel posters op te plakken is behoorlijk gehoord gegeven. Er waren zelfs 
een aantal mensen die de A3 poster te klein vonden en om A0 vroegen! Mocht u een poster willen, laat het dan 
even weten per email en ik kom hem zsm langsbrengen. En als u lid wild worden dan kunt u dat natuurlijk ook 
aangeven. 
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Dit is de laatste Nieuwsbrief die ik voor u heb mogen samenstellen. Ik heb dit de afgelopen 4 jaar met veel 
plezier gedaan en ik hoop de komende 4 jaar als wethouder veel voor de partij te kunnen betekenen.    
 
Veel leesplezier 
 

 
Klaas de Vries 
 

Beunbakken 
 
Bewoners van de Prins Hendrikkade balen er van dat de roesterige beunbakken (werkboten) nog steeds in de 
Buitenhaven liggen. Op de vorige plek lagen ze illegaal en moesten ze daar weg van de gemeente.  Inmiddels 
liggen er vijftien beunbakken en ligt er een dubbele rij tot aan de Kaapbruggen. Tegen de bewoners was gezegd 
dat de beunbakken er maximaal 2 maanden zouden liggen. In tussentijd moet de eigenaar (MMVK) een 
alternatieve locatie zoeken. Tot nu is er niets gebeurd en is er vermoedelijk een vergunning voor onbepaalde 
tijd afgegeven.

 
De bewoners van de Prins Hendrikkade ervaren lawaai van de beunbakken die tegen elkaar aanschuren en 
vinden de uitstraling van de haven door de beunbakken vreselijk. Het is inderdaad geen gezicht al die roestige 
beunbakken in de Buitenhaven. Wij willen van het college weten wat zij tot nu gedaan hebben om de 
beunbakken uit de Buitenhaven weg te halen. Ook willen wij weten wanneer de beunbakken uit de 
Buitenhaven weggehaald worden.  
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Op 17 februari heb ik de mondelinge vragen aan het college gesteld. Het antwoord was helder; de beunbakken 
moeten weg, zodra er een andere locatie gevonden is. Dit zou binnen enkele weken gebeurd moeten zijn. 
Bewoners blij, Sterk Meppel blij en Meppel weer een stukje mooier. 

Zie hier het de vlog over dit onderwerp:  https://www.youtube.com/watch?v=CoVpnMYFyTU 

 

 
Eduard Annen 

 

SteM voor Steun  

 
De afgelopen 3 weken zijn wij druk bezig geweest met de SteM voor Steun actie. We hebben inmiddels veel 
verenigingen, organisaties en initiatieven die genoemd zijn en hebben al 2x 250 euro weggegeven aan 2 mooie 
organisaties.  
 
In de eerste categorie Natuur&Milieu heeft Stichting Engelgaarde nipt gewonnen van Stichting Vogelwerkgroep 
VliegVlug met een verschil van slechts 10 stemmen. Stichting Engelgaarde beheert de recreatief aantrekkelijke 
waterplas tussen Meppel en Ruinerwold. Dit parkachtige gebied van ca 25 ha. heeft een aantrekkelijke flora en 
fauna en is een favoriete plaats voor vis- en duiksport en recreatie. 
 
Het Repair café Meppel heeft de tweede 250 euro gewonnen en daar was de uitslag nog spannender met 
slechts 10 stemmen tussen de nummer 1 en 3. Het Repair café is 1x per maand te vinden in de MensA in de 
Witte de Withstraat. Hier kan je je vooraf aanmelden met iets wat je graag gerepareerd zou willen. De 
vrijwilligers die daar aanwezig zijn helpen je graag en gaan (samen met jou) kijken of ze het apparaat nog 
kunnen repareren. Ze staan dan ook voor: “Repareren in plaats van weggooien, kennis overdragen en elkaar 
ontmoeten. Zo kan iedereen bijdragen aan duurzaam samen leven.” 

 

 
 
Deze week kan er gestemd in de categorie ‘Samen maken we Meppel’ het zijn, zoals de naam al zegt, 
initiatieven die ontstaan zijn vanuit de gedachte om samen Meppel mooier te maken in welk opzicht dan ook.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=CoVpnMYFyTU
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De drie verenigingen die genomineerd zijn en die € 250 kunnen winnen zijn: 

- Voedselbank Meppel 
- Seniorenweb Meppel 
- Dorpsvereniging Nijeveen 

 
Zie hier het de vlog over dit onderwerp:  https://www.youtube.com/watch?v=jpJaZHB02MI&t=47s 
 
 

 
Robbert van Leeuwen 
 
 

Van het Bestuur 
 
Op 11 februari kwam Fractienieuws 2022 nr. 04 uit, het laatste Fractienieuws voor de verkiezingen  van de 
gemeenteraad op 16 maart a.s. Een heel bijzonder nummer, want het was na 20 jaar het laatste Fractienieuws, 
dat Jan Vonk heeft samengesteld. 20 jaar lang legde hij, naar eigen zeggen met veel plezier, het onmisbare 
fundament voor een goed verloop van de fractievergaderingen. “Maar na 20 jaar is het wel genoeg”, zo schreef 
hij ons, wat we ons wel kunnen voorstellen na ruim 400 afleveringen!  

 
 
 
We zijn Jan bijzonder dankbaar voor de helderheid en zorgvuldigheid, waarmee hij de besprekingen qua 
verslaglegging en agendering voorbereidde.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jpJaZHB02MI&t=47s


Pagina 5 van 7 

  

 Nieuwsbrief Maart 2022 

 

Veel werk in vele jaren  ten dienste van de kwaliteit van de vergaderingen! 
Als dank was een goede fles wijn zeker op zijn plaats en ik heb deze namens bestuur en fractie aan Jan 
aangeboden. 
 

 
Ron Dunselman, voorzitter 
 

 
Interpellatiedebat problematiek Biomassacentra 
 
Op verzoek van 6 van de 8 fracties in de gemeenteraad werd er een interpellatiedebat gevoerd over de 
problemen rondom de biomassacentra. Sterk Meppel en het CDA wilden een gewoon debat voeren en voelden 
niks voor een interpellatiedebat. In een gewoon debat kun je met elkaar van gedachten wisselen en is er ruimte 
voor een middenweg. Een interpellatiedebat is veel strikter en niet echt gericht om een oplossing te vinden, 
maar eerder een zondebok. 
 
De SP had onderzoek gedaan in de Nieuwveense Landen (NVL) naar meerdere signalen van stank- geuroverlast 
door de Biomassacentrale en wilde van het college weten wat er wel/niet met de klachten is gedaan. Ook was 
er ontevredenheid over de werking van het warmtenet. Omdat onze wethouder Jaap van de Haar coördinerend 
wethouder is op dit dossier sinds bijna 2 jaar, beantwoorde hij de vragen names het college. Binnen het college 
is Richard Korteland verantwoordelijk voor Handhaving en is Robin van Ulzen verantwoordelijk voor de wijk 
Nieuwveense Landen.  
 
Jaap vertelde wat er precies gedaan is met de klachten, welke verschillende en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid de gemeente, de Rendo en CroonWolter&drows hebben. Ook ging hij uitgebreid in op de 
samenwerking met het wijkplatform NVL. En natuurlijk had er in een bepaalde periodes meer gecommuniceerd 
worden met de inwoners maar dat betekende niet dat er niets gebeurde, zeker niet sind Jaap coordinerend is. 
Achter de schermen was het college bezig met de aanpak van de klachten zoals handhavingstrajecten, het 
opleggen van twee lasten onder dwangsommen enz. Uiteindelijk bleek dat Jaap namens het college alle vragen 
voldoende beantwoord had en konden de snode plannen van de oppositie de kast weer in. 
  
De fractie van SteM was tevreden over de antwoorden van Jaap. Hij gaf meer dan eens aan dat klachten die 
inwoners hebben adequaat opgepakt (moeten) worden. En duurt een oplossing wat langer: informeer de 
inwoners daar dan ook over. Tijdens de volgende raadsvergadering ligt er een voorstel op tafel om te 
onderzoeken wat de beste vorm is om de organisatorische en financiële problemen op te lossen. Daarmee 
hoopt het college een goede stap voorwaarts te zetten om de problemen op te lossen en het vertrouwen van 
een groot aantal bewoners van de NVL terug te winnen. 
 
 

 

Eduard Annen 



Pagina 6 van 7 

  

 Nieuwsbrief Maart 2022 

 

Meppel Energie, de toekomst 
 
Het is jammer als een belangrijk onderwerp politiek beladen wordt en daarmee een inhoudelijke discussie in de 
weg komt te staan. Dat is naar mijn mening bij de discussie over Meppel Energie gebeurd.  
 
Even de aanleiding. Lang geleden heeft de Gemeente Meppel besloten dat de wijk NVL een duurzame gasloze 
wijk zou worden met een warmtenet. Er waren op dat moment geen bedrijven (bijvoorbeeld Eneco, Essent of 
Vattenfal) geinteresseerd om het warmtenet aan te leggen en te exploiteren. Dus moest de gemeente een 
bedrijf oprichten. Dat is gebeurd. Samen met Rendo heeft de gemeente Meppel Energie opgericht en het 
warmtenet aangelegd. De warmte/koude maakt Meppel Energie niet zelf, maar koopt ze in bij een ander bedrijf 
namelijk CWD. De biomassacentrale is dus van CWD.  
 
Helaas koopt Meppel Energie de warmte/koude heel duur in bij CWD. Dat is het gevolg van een contract dat 
lang geleden is opgesteld en geen rekening houdt met de efficiency van het warmtenet en waarbij de tarieven 
gekoppeld zijn aan de gasprijs. Iedere maand draait Meppel Energie verlies. Met het risico dat Meppel Energie 
failliet gaat. Het gaat financieel dus niet goed met Meppel Energie. Als 50% aandeelhouder in Meppel Energie 
zal de Gemeente Meppel voor 50% van de verliezen moeten bijdragen. Daardoor zullen we moeten snijden in 
voorzieningen of moeten de lasten voor de inwoners omhoog! 
 
Dan het tweede punt wat niet goed gaat bij Meppel Energie; de relatie met haar klanten. Vrijwel alle 
aangesloten huishoudens hebben klachten over Meppel Energie. Dat kunnen technische klachten zijn, 
leveringsklachten, maar ook slechte service en (on)betaalbare tarieven. Dit is voor de aangesloten huishoudens 
natuurlijk verschrikkelijk, want ze moeten warmte/koude afnemen van Meppel Energie en kunnen niet “even” 
overstappen naar een andere leverancier. 
 
In de Commissie- en Raadsvergadering is besproken wat er moet gebeuren met Meppel Energie en welke rol er 
is weggelegd voor de Gemeente Meppel. Iedereen in de vergadering was het ermee eens dat de aangesloten 
huishoudens centraal moeten staan bij het zoeken naar een oplossing. En iedereen was het ermee eens dat de 
Gemeente Meppel haar invloed als aandeelhouder moet gebruiken om tot een oplossing te komen. 
 
Het standpunt van Sterk Meppel en de rest van de coalitie is dat de Gemeente Meppel haar invloed als 
aandeelhouder maximaal moet gebruiken om tot de beste oplossing te komen, zelfs als dat betekent dat de 
gemeente na het vinden van die beste oplossing haar aandeel in Meppel Energie verkoopt (in ambtelijk jargon: 
“ontvlechting”). 
 
De oppositie bleef maar hameren op de slechte service van Meppel Energie en dat dat de schuld was van onze 
wethouder Jaap van der Haar en had hiervoor insprekers georganiseerd en een petitie gestart. Dat is natuurlijk 
prima, maar voegt niets toe aan de discussie, want alle partijen waren het al over eens dat die service beter 
moet. Maar wat voor mij schokkend was, was dat de oppositie de beste oplossing vond dat de gemeente 
Meppel alle aandelen van Meppel Energie zou kopen. En alle verliezen zou betalen. En dat alleen de Gemeente 
Meppel in staat is om van Meppel Energie een goed functionerend bedrijf te maken!  
 
Gelukkig hebben wij als Sterk Meppel, samen met de coalitiepartijen, ons standpunt kunnen doorvoeren. Ik 
hoop van harte dat ik wethouder mag worden en dit probleemstuk mag oplossen.  

 

 

 

 
Klaas de Vries 
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De inhoud van de Nieuwsbrief bevat informatie vanuit de SteM-fractie en 

is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, als ook donateurs en 

belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. 

Aanmelden (of afmelden) voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:  

kjdevries@planet.nl 

 

Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.  

Voor algemene opmerkingen richt u zich tot  

kjdevries@planet.nl 

 

Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein). 

 
 

Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:  

www.facebook.com/SterkMeppel/ 

twitter.com/sterkmeppel 

www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel 

 

Sterk Meppel  | vlogs op You Tube 

Ga naar www.youtube.com en zoek naar Sterk Meppel.  
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