Besluitenlijst B&W 6 juni 2017
Verordening op de heffing en invordering van leges
Besluit: De raad voor te stellen: De Verordening tot wijziging van de verordening op de
heffing en invordering van leges vast te stellen.
- Samenvatting: In verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie is het noodzakelijk
de legesverordening te wijzigen. Daarnaast is nu de gelegenheid om enkele redactionele
aanpassingen aan te brengen.
Aankoop grond voor ontwikkeling van Nieuwveense Landen
Besluit: Een koopovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer voor de aankoop van
het perceel, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie I, nummer 84 (geheel), groot
ca. 2.700 m².
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten een perceel grond ter
grootte van circa 2.700 m², gelegen binnen het bestemmingsplan Nieuwveense Landen,
aan te kopen. Het perceel is nodig om de ontsluiting tussen de deelplannen
Centrumwonen en Broeklanden in de eerste fase te kunnen realiseren.
Ontwerp bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen Deelplan 1
Besluit: 1. In te stemmen met de nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Meppel
- Nieuwveense Landen Deelplan 1;
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen
Deelplan 1;
3. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen op
grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het ontwerp
bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen Deelplan 1 en leggen dit voor een
periode van 6 weken ter inzage. In dit globale bestemmingsplan zijn de woongebieden,
de belangrijkste groen- en verkeersstructuur en de gemengde kavels van deelplan 1
planologisch vastgelegd. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de
vooroverlegreacties van de Provincie Drenthe en het Waterschap Drents Overijsselse
Delta en enkele ambtshalve wijzigingen aangepast. Daarnaast zijn de
bestemmingsvlakken iets opgeschoven vanwege inpassing van een leidingentracé en is
er een duurzame energiecentrale opgenomen in het bestemmingsplan.
Advisering toegankelijkheid voorzieningen
Besluit: 1. In te stemmen met de aanpak van toegankelijkheid en hiervoor € 80.000 te
alloceren, waarbij de volgende acties in 2017 worden uitgevoerd:
a. voor het zomerreces 2017 volgt een voorstel voor een regeling rond
onderwijshuisvesting, hiervoor is voor de periode van 5 jaren jaarlijks € 30.000
beschikbaar;
b. kort na het zomerreces volgt een voorstel over de aanpak van het VN-verdrag voor de
rechten van de mensen met een handicap;
c. in het derde kwartaal 2017 volgt een voorstel over het 2-jarige project ontoegankelijke
ongemakken, hiervoor is € 25.000 per jaar beschikbaar;
d. in 2017 wordt een integraal advies opgeleverd voor aanpak en verbetering van de
toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen, voor de realisatie van verbeteringen is
€ 25.000 (kapitaallast) beschikbaar;
2. de financiële verwerking van deze besluiten in de eerstvolgende planning & control
documenten te verwerken, bestuursrapportage 2017 - begroting 2018;
3. de raad te informeren met een memo.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben een standpunt ingenomen over de
invulling van het beleid toegankelijkheidsvraagstukken en de daarvoor benodigde
middelen.
Vaststellen module compensatie beplanting waterberging Engelgaarde bij het
waterakkoord Meppel
Besluit: De module WS 1.5 Compensatie beplanting waterberging Engelgaarde vast te
stellen en deze toe te voegen aan het bestaande waterakkoord dat de gemeente met het
waterschap in 2014 heeft afgesloten.
- Samenvatting: Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in 2016 - 2017 het
waterbergingsgebied Wandelbos - Engelgaarde ingericht. In het Wandelbos is sprake van
een verplichting voor het vastleggen van CO2, conform het Kyoto-verdrag.
Als gevolg van de waterberging zal een deel van de beplanting in het Wandelbos door
periodiek een hogere waterstand, plaatsmaken voor andere typen beplanting. Dit
veroorzaakt hier een tijdelijke dip in het vasthouden van CO2.
Het waterschap moet dit compenseren met de aanplant van 3 ha nieuwe beplanting. De
gemeente wil het waterschap hierin faciliteren door ruimte in Nieuwveense Landen te
bieden. De afspraken over de invulling en financiering van de compensatie leggen
waterschap en gemeente vast in een nieuwe module bij hun waterakkoord Meppel uit
2014.

