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Betreft : Ontwery Omgevingsplan D.enthe

Geachte College,

Wij namen kennis van bovengenoemd rappod en reageren hierbij zonder uitputtend op de
details in te gaan. Algeheelzijn gevoelens van teleurstell ing aanwezig gezien de rutme aan-
dacht voor het landeli jk gebied en aspecten van milieu, terwijJ, hoe belangrijk deze punten
ook mogen zijn, een visie voor het in onze ogen aljaren onderbêlichtê gebied Zuidwest
Drenthe ontbreekt. Sterker, het verontrust ons dat de stad lvleppel slechts kort gememoreerd
wofdt en dat alleen in relatie tot de Drentse Zuid-as. De vitale en bêlangrijke rol van Meppel,
vooral ook in felatie tot de omgeving wordt nauwelijks onderkend, zo lijkt het.

Voor elke ontwikkeling is een sterk economisch draagvlak verejst; de kansen hiervoor zijn
nergens zo aanwezig als op de plek waar wegen, spoor en water samenkomen dan wel
scheiden, de Poort naaÍ het Noorden (Leeuwarden, Groningen, Duitsland).
Door uiteenlopende oorzaken zijn de laatste vijftien jaar felat'ef veel (semi-)-publieke organi-
saties vertrokken. (o.m. Arbeidsbureau/CWl, Belastingkantoor, Kantongerecht, Domeinên,
Nederlandsche Bank en straks de Kamer van KooDhandel).
Door fusies zijn bovendien (hoofd-) kantoren van (relatief) grote ondernemingen - zowel bij
de industrie alsook de sector diênstverlening - vêdorên gegaan (o.m. Groene Land, yarden,
Hiab, Vion, Friesland-Coberco en straks AgrifiÍm). Het gaat over zeer serieuze aantallen ar-
beidsplaatsen.

Het rapport rept met geen woord over bovengeschetste ontwikkeling Wij zijn van mening dat
de focus nu (eindelijk eens) wordt geficht op de Zuidwest hoek van de provincie. De gelden
die beschikbaar komen vanwege het annuleÍen van de Zuiderzeeli jn, worden -althans voor
alsnog - niet gêrelateerd aan Meppel.

De stad vefdient echter juist veel aandacht als kerngemeente en belangrijke verbinding tus-
sen Zwolle en de Drentse Zuid-as en de Noordelijke provincies. De belangen htervan wor-
den, zo lezen wij, onderschat. De Provincie l i jkt geen oor te hebben voor de ambities die de
Meppeler Industrie en de Stad bezighouden.



ICC

Het adherente gebied is ver ove. de hondeÍdduizend personen m.a.w. dê dynamiek volgt tot
ver in de regiol Een herstel van verloren gegane werkgelegenheid vergt realisatie van infra-
structurele aanpassingen w.o. een adequate verbinding tussen Oost en West, realisatie van
Bekinktunnel nabij station, voltooiing van de binnenring en parkeergarage(s), mogelíke ver-
binding spoor en containerterminal (in aansluit ing op ambitie, Meppel Blueport), revitalise-
ringsproject Oevers doorzetten naar Havengebied tot aan de (oude) bedrijfsterreinen Vion en
Hiab, een verplaatsing van zware industrie ter plaatse van de Pf Hendrikkade, etc. CHet s
in dit kader onbegÍijpelijk c.q. onverteerbaar dat ontwikkeling van nieuw bedrijfsterrein op
Noord 3 geen prioriteit zou verdienen-).

lvleppel profileert zich als stad van Zorg (ruim 2.500 werkzame personen), Onderwijs, Trans-
port en Logistiek en nieuwe Dienstverlening. De gemeente Meppel heeft haar ambitie uitge-
breid aan u gepresenteerd in de visie ,,lvleppel, Stad van Verbinding", waarin de aanzienlijkê
taakstell ing ook in financiéle zin is doorvertaatd.
Een stad gfoeiend (l) naar ca. 45.000 inwoners impliceert straks een economische corridor
van betekenis voor de wijde omgeving. Dit aspect komt eveneens niet terug in de Ontwerp
Omgevingsvisie.
Met betrekking tot het aspect van Toerisme richt lreppel zich niet alleen op de gemeenten
De Wolden en Westerveld maaÍ nadrukkelijk ook op de kop van Overijssel waar provinciale
Samenwerking eveneens kansen biedt.

Kortom, het Meppeler Bedrijfsleven en, zo veronderstellen wij, dê l\Íeppeler Bevolking is,,not
amused" over de nu voorgestelde Ontwerp Omgevingsvisiê voor Drentfte.
Wij vezoeken u hetgeen in dit schrijven koÍt verwoord js alsnog tot uitdrukking te laten ko-
men in de eindvisie, op basis waarvan de provinciale visie uiteindeli jk zal worden omgezet in
prioriterjng van beleid dat gericht is op economische versterking van het te lang ,,vergeten',
deel van Drenthe.

Onze zofg is buitengewoon groot en wij zullen het op prijs stellen samen met u van gedach-
ten te wisselen hoe visies kunnen worden omgezêl in prioritering van beleid.
Wijzien uw uitnodiging in deze met belangstell ing tegemoet.

Hoogachtend,

Henrico A. ten Brink,
voorzitter ICC-Pl\,4M l\reppel

CC: College B&W Gemeente tvteppel
Kamer van Koophandel Noord-NedeÍland


