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Raadsbesluit V I I I /8 , nr. 188660. 

De R a a d van de gemeente Meppel; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, 
nr. 188645; 

overwegende dat: 

- het ontwerp van het bestemmingsplan 'Meppel - Noord' en 'Parapluherziening 
Geluidszone Bedrijventerrein Noord' in overeenstemming met artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening van 18 april tot en met 19 mei 2013 voor een periode 
van zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen en tevens langs 
elektronische weg beschikbaar is gesteld; 

- dat de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling onderdeel uitmaakt van het 
bestemmingsplan en tevens voor een periode van zes weken ter inzage heeft 
gelegen; 

- dat naar aanleiding van de terinzagelegging van die ontwerpen één 
zienswijzen naar voren is gebracht; 

- dat deze zienswijze geen aanleiding geeft voor het aanpassen van de 
bestemmingsplannen; 

- dat er geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld; 

gelet op de artikelen 3 .1 , 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 

b e s l u l t : 

1. Het bestemmingsplan met de plannaam 'Meppel - Noord' en met 
planidentificatie NL.IMRO.0119.Noord-BPCl (met ondergrond 
o_NL.0119.Noord-BPCl.dgn) op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan met de plannaam 'Parapluherziening Geluidszone 
Bedrijventerrein Noord 1 ' en met planidentificatie 
NL.IMRO.0119.Geluidszonenoord-BPCl (met ondergrond 
o_NL.0119.Geluidszonenoord-BPCl.dgn) op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen. 

3. In te stemmen met beantwoording conform de bijgevoegde 'Reactienota 
zienswijze bestemmingsplan 'Meppel - Noord' en 'Meppel-
parapluherziening geluidszone bedrijventerrein Noord 1' . 

4. Indiener van de zienswijze op de hoogte brengen van uw besluit conform 
bijgevoegde concept brief. 

5. Te besluiten om geen exploitatieplan ex artikel 6.12 tweede Hd Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen. 

/ 
Aldus vastgesteld in de openbare 
raadsvergadering van 26 september ^013, 
de griffier^ de voorz tter. 


