
                              

                                                                                    

Rondvraag voor de raad van 2 maart 2021
Betreft:  realisatie woningbouw Meerkamp –West

Inleiding
Op 17 november 2020 heeft de raad de partiële herziening van het 
bestemmingsplan Meerkamp, conform het voorstel van het college, vastgesteld. 
Daarmee leek een lang slepende kwestie te zijn opgelost. Partijen leken bereid 
en gemotiveerd om met de volgende stap, de stedebouwkundige invulling, aan te 
vangen. 
Een motie van Progressief Westerveld waarin de oproep werd gedaan “ om na 
vaststelling van de partiële herziening van het bestemmingsplan op korte termijn in 
overleg te treden met de belanghebbenden: de grondeigenaar, de 
dorpsgemeenschap Havelte (namens de lokale samenleving), en de eigenaar van de 
camping Mooi Oavelt om tot een gedragen voorstel te komen voor een 
uitwerkingsplan”   werd door de wethouder ontraden. Hij voelde zich door deze 
motie teveel gebonden. Hij wilde de handen vrij hebben om het vervolgproces 
naar eigen inzicht voort te zetten. Daarbij hoorde, wat hem betreft, snel met de 
belangenpartijen om de tafel te gaan zitten.

De brief van 2 februari j.l. van de advocaat van de initiatiefnemer, dhr. J. 
Pastoor geeft een heel ander beeld. Uit de brief blijkt dat de heer Pastoor tegen 
het besluit in beroep is gegaan bij de Raad van State. Dit betekent voortzetting 
van een juridisch proces en dus wederom een pas op de plaats ten aanzien van 
de stedebouwkundige invulling.

Vragen
Op grond van deze situatie heeft de fractie van Progressief Westerveld de 
volgende vragen:

1. Zijn er, nadat de gemeenteraad op 17 november een besluit heeft 
genomen, nog contacten geweest tussen de gemeente en dhr. Pastoor? Zo 
ja, waaruit bestonden die contacten?



2. Uit navraag is ons gebleken dat er sinds 17 november vanuit de gemeente 
in het geheel geen contact is geweest met de dorpsgemeenschap Havelte 
en haar werkgroep Wonen.
Waarom heeft de wethouder geen invulling gegeven aan zijn toezegging 
snel met de belanghebbende partijen om de tafel te gaan zitten ? En 
wanneer is hij voornemens dit wel te gaan doen ?

3. Welke stappen denkt het college, gezien de huidige stand van zaken, te 
ondernemen?

Namens de fractie van Progressief Westerveld, 
Wilfred Beets


