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Notulen van de openbare vergadering van commissie van advies II voor economisch be-

leid, grondzaken, plattelandsvernieuwing, sociale zaken, indicatiestelling, gehandicapten-

beleid, reïntegratie en sociale werkvoorziening, gehouden op 16 februari 2006 in het ge-

meentehuis te Emmeloord. 
 

Aanwezig: mevrouw A.J. Geluk-Geluk (VVD) en de heren J. Bakker (PvdA/GroenLinks), 

P.G. van Diepen (PU), H.R. Kalk (CDA), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), P. Sanderse 

(CDA), W.M. Vercraeije (PU). P.M.S. Vermeulen (D66) en R.F. Wassink (ChristenUnie/ 

SGP), leden van de commissie 

 

Burgemeester: W.L.F.C. ridder van Rappard  

Wethouders:  mevrouw T. Bij de Vaate-de Jong en de heren  

A.H.T. van Meijel, J. Mulder en J.A. Ritsema  

Voorzitter: de heer J.M. van den Est 

Commissiegriffier: de heer R. van den Belt 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De VOORZITTER opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. De heer Vermeulen vervangt mevrouw Smit.  

Er zijn vijf insprekers voor agendapunt 6.2. 

 

Mevrouw GELUK merkt op zeer verheugd te zijn over het feit, dat recent bekend is ge-

worden dat Nagele mag uitbreiden en binnen afzienbare tijd kan gaan bouwen. 

 

2. Vaststelling agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag van de vergadering van 12 januari 2006 

 

Tekstueel en naar aanleiding van: 

- pagina 1: de gemeente Eindhoven dient te worden gewijzigd in vliegveld Eindhoven; 

- pagina 12, sociale zaken; mevrouw GELUK herinnert aan de toezegging dat de vragen 

en de antwoorden aan het verslag zouden worden toegevoegd. Daarin is een aantal toe-

zeggingen van het college vermeld. Een en ander is overigens later in de raadsvergade-

ring rechtgetrokken. De toezegging moet worden toegevoegd.  

 

Rekening houdend met de wijzigingen worden de notulen vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van: 

- pagina 2, mevrouw GELUK wijst op de toezegging van wethouder Van Meijel; zij heeft 

nog niets gezien.  

 

4. Spreekrecht 

 

De heer RUSSCHEN spreekt in over het ontwikkelingsplan voor Emmeloord-Centrum. Het 

plan ziet er geweldig mooi uit. Spreker heeft de afgelopen jaren de ontwikkelingen rede-

lijk gevolgd en kan niet anders dan concluderen, dat het gemeentebestuur aan de op-

dracht van de gemeenteraad keihard heeft gewerkt. Het keihard werken verdient com-

plimenten. Ook de presentatie is op en top verzorgd. Veel publiciteit, een infobijeenkomst 

en zelfs een compleet infocentrum met de allermodernste snufjes om de burgers te laten 

zien hoe mooi en hoe goed het plan volgens het gemeentebestuur is. Ook daarvoor com-

plimenten. Nu maar hopen dat de inwoners van deze gemeente na al die eerdere infor-

matie over het centrum de afgelopen jaren massaal gebruik zullen maken van deze in-

formatie en ook kritisch door alle mooie plaatjes en woorden heen kijken. 
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Behalve dat de inhoud van het plan belangrijk is, is ook de totstandkoming van het plan 

erg belangrijk. Spreker hecht veel waarde aan een juiste manier van planvorming. Van-

avond wil spreker twee, kleinere, onderdelen van het ontwikkelingsplan eruit lichten: 

- de herinrichting Korte Achterzijde.  

In de nota Ontwikkelingsplan Emmeloord-Centrum, par. 2.5, is vermeld: “Het schema-

tisch voorstel opgenomen in het ontwikkelingsplan zal nog worden besproken met de 

winkeliers van de Korte Achterzijde en de Lange Nering-West.” Dit is ook toegezegd, 

eerst aan spreker en later aan de huidige vertegenwoordigster van de Korte Achterzijde.  

Spreker gaat er nog steeds vanuit dat er uiteindelijk een definitief plan komt dat recht 

doet aan de wens van alle ondernemers aan de zuidzijde Lange Nering-West en de Korte 

Achterzijde. Daar het definitieve plan er nog niet is, heeft spreker de behoefte om ook 

vanavond iets over het huidige plaatje te zeggen. Het valt hem op dat de huidige weer-

gave van het plan verdacht veel lijkt op wat de secretaris van de Coöperatieve Vereni-

ging Lange Nering-West en lid van de brede centrumgroep – en dus ook lid van de BAN – 

in mei 2005 al wist te vertellen, als zijnde een kant-en-klaar en definitief plan voor de 

Korte Achterzijde. Door die uitspraak van de secretaris is commotie ontstaan. De uit-

spraak heeft tot op heden negatieve gevolgen gehad. Misschien wel omdat spreker er 

aandacht aan geeft. De afspraak kan worden gemaakt er geen aandacht meer aan te ge-

ven. In de doofpot, een stevig deksel erop en maar zien hoe de Korte Achterzijde er 

straks zal uitzien. Is de commotie en zijn de negatieve gevolgen daarop werkelijk ont-

staan, omdat spreker er aandacht aan schenkt of omdat de secretaris de uitspraak heeft 

gedaan? Of omdat de wethouder daarop heeft gereageerd, zoals hij heeft gedaan? Of 

omdat er wel degelijk al een afspraak is gemaakt tussen gemeentebestuur en Coöpera-

tieve Vereniging Lange Nering-West? Zo niet, waarom blijkt het plaatje dan zo hardnek-

kig? Tijdens de presentatie van het ontwerpontwikkelingsplan Emmeloord-Centrum, eind 

juli 2005, stonden de parkeerplaatsen ook aan de zuidzijde. De ondernemers van de Kor-

te Achterzijde hebben daarop toen gereageerd. Het is niet hun wens; zie hun plan begin 

juli 2005. Nu, in het ontwikkelingsplan, staan de parkeerplaatsen nog steeds aan de 

zuidzijde. Was het niet eerlijker geweest om de moeite die de ondernemers van de Korte 

Achterzijde hebben genomen om zelf met een plan te komen te belonen en dat idee op te 

nemen in het ontwikkelingsplan en de reacties daarop eens af te wachten? 

Veel ondernemers aan de Korte Achterzijde hebben bij hun presentatie toen veel positie-

ve reacties gehad. Het was eindelijk eens een goed en realistisch plan. Er is wel een deal 

gemaakt met de Coöperatieve Vereniging Lange Nering-West. Waarom is toen al die af-

spraak gemaakt? Waarom zijn toen niet de ondernemers van de Korte Achterzijde ge-

vraagd naar hun mening?  

Spreker weet nu eigenlijk niet meer wie hij moet geloven. Het gemeentebestuur of het 

bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging Lange Nering-West? Het is misschien een de-

tail, maar het geeft naar sprekers mening iets weer van de totstandkoming van dit ont-

wikkelingsplan. Het geeft iets weer van de invloed van een aantal bestuurders van de 

Coöperatieve Vereniging Lange Nering-West en de BAN. Gelet op de tijd en het nog niet 

hebben van alle informatie wil spreker over deze invloed in de raadsvergadering van 2 

maart 2006 verder spreken.  

 

Voorts het verzoek tot een flexibel bestemmingsplan voor de Korte Achterzijde waar een 

meerderheid van eigenaren oren naar heeft.  

Bij de ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2006 zat 

onder andere een brief van spreker met het verzoek zijn wens af te wegen in het kader 

van het definitieve ontwikkelingsplan. Het voorstel van het college daarop is het verzoek 

om hogere bebouwing toe te laten expliciet af te wegen in het kader van het definitieve 

ontwikkelingsplan. Dat is door de raad overgenomen. Het ontwikkelingsplan is gepresen-

teerd door het gemeentebestuur, maar spreker kan niets van het voorstel van het college 

op zijn verzoek terugvinden. Was het voorstel van het college niet correct of niet serieus? 

Wat gaat het worden? Komt er op korte termijn een flexibel bestemmingsplan, dusdanig 

dat spreker zijn wens op korte termijn kan realiseren, of komt het er niet? Spreker wil 

duidelijkheid. Niet alleen het totale centrum moet vooruit.  



 3 

Spreker wil als kleine ondernemer, als klein onderdeel van het centrum, ook vooruit. Hij 

vraagt daarom een uitspraak van de gemeenteraad.  

 

De heer ROOS (namens Ondernemersplatform Noordoostpolder) merkt op dat wel eens 

wordt gezegd: Of twee olifanten vrijen of ze vechten. De aarde schudt altijd. Spreker 

hoeft niet te vertellen dat het nu behoorlijk schudt in Emmeloord en waarom dit gebeurt. 

Het is duidelijk dat er geen liefde in het spel is. Het plan waarover we het vanavond heb-

ben is geen goed plan, niet voor de winkeliers, niet voor de mensen die boodschappen 

komen doen en niet voor de omwonenden. Zelfs niet voor de gemeente Noordoostpolder.  

Vorig jaar is in opdracht van het Ondernemersplatform een onderzoek gedaan door Lo-

gimarkt, dat haar sporen heeft verdiend in haalbaarheidsstudies en vestigings-

plaatsonderzoeken. Het rapport met de bevindingen is aan de raadsleden verstrekt. 

Daaruit kan men lezen dat op basis van harde cijfers en feiten conclusies zijn getrokken. 

Geen aannamen, geen veronderstellingen en geen onderbuikgevoel of commerciële drijf-

veren. Het is zo als het is, dat bij uitvoering van het Provastplan de winkeliers de eersten 

zijn die hiervan de dupe worden. Zij worden in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd 

met keuzen uit twee grote kwaden: blijven zitten op de huidige plek (waaraan de ge-

meente blijkbaar geen kwalitatieve aandacht wil besteden) of gaan naar het nieuwe ge-

deelte. Het verhuizen naar het nieuwe deel zou een grote stroppenpost kunnen zijn. Des-

investeringen enerzijds en nieuwe investeringen anderzijds. Tegelijkertijd is er geen rea-

listisch uitzicht op omzetstijgingen, die de kosten verhogen. Het zijn niet alleen de winke-

liers, die met het Provastplan naar de ondergang gaan. Alle inwoners van Emmeloord en 

de omliggende dorpen in de Noordoostpolder worden hiermee een bijzonder slechte 

dienst bewezen. Spreker noemt de verschraling van het winkelaanbod, alle berekeningen 

zijn gebaseerd op gemiddelde vloerproductiviteit. Deze gemiddelde vloerproductiviteiten 

gelden niet voor kleine ondernemers. Daarom zullen vooral grotere ketens een plek ver-

werven. Grotere ketens, die iedere winkelstraat hetzelfde maken. Spreker noemt faillis-

sementen. Onderzoek wijst uit dat kleine zelfstandige winkeliers, die meedoen aan soort-

gelijke verschuivingen een overlevingskans van 30% hebben. Een doemscenario, dat 

keer op keer uitkomt. Ook in de omliggende dorpen zullen klappen vallen. Het nieuwe 

deel heeft in ieder geval in de beginperiode een sterke aantrekkingskracht. Buurtwinkels 

hebben het al moeilijk en zullen met dit plan de nekslag krijgen. Als de eerste hype over 

is en de veelal oudere bewoners weer op de hoek hun boodschappen willen doen, staan 

daar alleen nog lege winkelpanden. Zullen er nieuwe huurders te vinden zijn voor de 

panden die leeg komen, omdat winkeliers verhuizen naar het nieuwe gedeelte? Ook al 

gaan niet ondernemers uit het huidige gedeelte mee, er is een geweldige problematiek in 

bedrijfsopvolging binnen het midden- en kleinbedrijf. Zodra de huidige zitten blijvende 

ondernemers ermee stoppen, sterft de rechterkant van het winkelcentrum definitief af. 

Spreker noemt verpaupering, weinig winkelverkeer betekent een afnemende sociale con-

trole. Gevolgen: hanggroepen, vervuiling, onveiligheid.  

De kosten stijgen. Wie gaan de hogere vierkantemeterprijzen betalen? Wie gaat het in-

tensieve politietoezicht betalen? Dat zijn de inwoners van Noordoostpolder, de mensen 

door wie de raadsleden zijn gekozen. Het kan ook zo zijn dat de gemeente de oostkant 

willens en wetens wil laten uitsterven. Zeg dat dan! Voor de ondernemers rest niets an-

ders dan alvast aan een planschadeclaim te gaan werken, waarmee in feite een droevig 

einde wordt ingeluid van betrokken ondernemers, die deze polder sinds de jaren veertig 

heeft gekenmerkt.  

De tussenstand van de handtekeningenactie van de burgers in Noordoostpolder. Van de 

circa 17.000 huishoudens heeft 6.300 huishoudens getekend. 

Afsluitend: zorg dat er een optimale doorbloeding komt en geef Emmeloord een enorme 

impuls, maar niet door een overdaad aan winkelmeters, maar iets dat mensen van hein-

de en ver trekt en de Emmeloorders een reden geeft om nog trotser te zijn. Laat het 

maar schudden in Emmeloord. 

 

De heer BOEG (namens BAN) is bijzonder tevreden dat een plan aanwezig is, waarover 

iedereen iets kan zeggen. Dat is een belangrijk moment voor de gemeenschap, omdat nu 

over de inhoud kan worden gesproken. De BAN acht het cruciaal voor de ontwikkeling 
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van de detailhandel in de polder in zijn geheel, dat er iets gebeurt. Basisvoorwaarde was 

en is voor de BAN dat de voorgestelde ontwikkeling niet ten koste mag gaan van de hui-

dige structuur en van de huidige ondernemers. De BAN begrijpt ook dat het centrumplan 

een geheel is. Ook qua financiering. 

Spreker geeft de stand van zaken van de beoordeling van de negen punten, die de BAN 

hanteert als maatstaf voor het beoordelen van ieder plan. Het is voor de BAN belangrijk, 

dat het nu aanwezige plan en de intenties die worden uitgesproken concreet en toetsbaar 

zullen zijn. Vastgelegd moet worden op welke wijze iets wordt toegevoegd, wanneer, on-

der welke voorwaarden. Alleen dan kan het stuur in handen worden gehouden.  

Voorts de negen punten: 

- De renovatie van het bestaande centrum moet klaar zijn voordat de toevoeging op De 

Deel plaatsvindt. Dit komt terug in de planvorming: Lange Nering-West, -Oost, Korte 

Achterzijde moeten eerst worden ontwikkeld, gerealiseerd en opgenomen in het huidige 

ontwikkelingsplan. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst, dat dit moet 

worden vastgelegd, bevestigd. Er hoort een resultaatverplichting bij.  

- Paardenmarkt inrichten tot een permanente parkeervoorziening; deze is gerealiseerd en 

opgenomen in het huidige ontwikkelplan. Het is belangrijk hierover met de ontwikkelaar 

duidelijke afspraken te maken, zodat de Paardenmarkt behouden blijft voor huidige en 

toekomstige ontwikkelingen en voor de nodige parkeervoorzieningen. 

Het handhaven van onbetaald parkeren komt terug in ontwikkelplan. Ook daarvoor geldt 

dat het moet worden vastgelegd. Afgesproken moet worden dat bijvoorbeeld de parkeer-

garage bezit is en blijft van de gemeente. Mocht onverhoopt iemand de parkeergarage 

willen verkopen, dan moet eerst in de gemeenschap en bij het lokale bedrijfsleven wor-

den gekeken of wellicht het bedrijfsleven de parkeergarage wil overnemen. Recht van 

eerste koop, niet zo zeer om daarmee geld te verdienen, maar om de kernkwaliteit voor 

het winkelgebied te behouden. 

Voor het centrum zijn 1.945 parkeerplaatsen belangrijk. Door het behoud van de Paar-

denmarkt komen deze plaatsen terug in het ontwikkelplan. Het moet een blijvend verhaal 

zijn. Langparkeren moet verder worden uitgewerkt. Wat zijn de consequenties van toe-

voegingen op De Deel, in woningen en kantoren, voor langparkeerders? Misschien moet 

daarvoor buiten het centrum iets extra worden gedaan.  

- Supermarkt op De Deel kan alleen als het gaat om een verplaatsing. Het is belangrijk 

dit in een overeenkomst vast te leggen.  

- Gericht beleid op het afvloeien van bestedingen naar buiten de gemeente. Er mag geen 

wildgroei plaatsvinden op industrieterreinen. Waar mogelijk moet worden gestuurd: wat 

buiten het winkelgebied zit moet naar het centrum. 

- Promotie- en acquisitiebeleid is belangrijk voor elk plan. Het mag energieker, meer in-

vesteren daarin is belangrijk. 

- Volume en Evenwicht: Er is voldoende parkeerruimte, goed verdeeld over het centrum, 

met behoud van de Paardenmarkt, belangrijk voor Lange Nering-Oost. Er zijn ook con-

crete denkrichtingen voor de aanpak van de Passage. Daarover is constructief overleg 

gaande tussen de gemeente, ondernemers en pandeigenaren. Er zit in de planvorming 

meer ruimte voor de ontwikkeling van de Passage. Er is meer ruimte voor het Smeding-

plein. Het toevoegen van 6.500 m² in een keer in 2010 is niet mogelijk, maar ook daar is 

beweging aanwezig, namelijk de rest van het centrum eerst klaar, dan meten of van 

start wordt gegaan; het inwoneraantal vaststellen en nu afspreken wat wordt gedaan als 

dat aantal niet wordt gehaald. De toevoeging op De Deel beperken door een deel van de 

toevoeging niet in gebruik te nemen of er een andere bestemming aan de geven, zodat 

daar de mogelijkheid van doseren aanwezig is. Afgesproken moet worden hoe dit wordt 

gemonitord.  

De commissieleden worden op de hoogte gehouden van de voortgang van deze punten, 

waarover met het gemeentebestuur wordt gesproken.  

 

De heer KOOPMANS (namens PMS) spreekt in namens de eigenaren van het Kettingplein 

en als directeur van PMS. Het interview van wethouder Ritsema heeft hem geprikkeld 

een korte toelichting te geven op het plan PMS in vergelijking met het plan Provast.  
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PMS is voorstander van een gefaseerde ontwikkeling: eerst De Deel dan het Kettingplein, 

Passage en vervolgens Lange Nering-Oost, een en ander afhankelijk van de bevolkings-

ontwikkeling. Het plan PMS ondervindt steun bij de ondernemers op De Deel; het plan 

heeft respect voor ’t Voorhuys en voor de overige daar aanwezige bedrijven. Zichtbaar-

heid, zon, parkeren zijn essentieel voor deze bedrijven, alsmede de bereikbaarheid.  

De compactheid van het plan. Provast verlengt de Lange Nering ten koste van de Lange 

Nering-Oost. PMS waardeert De Deel op, versterkt de compactheid van het centrum door 

de ontwikkelingen op het Kettingplein en de Passage. Kortom, er zullen twee gezellige 

pleinen ontstaan: De Kleine Deel en het Kettingplein. Ook komen er twee optimaal inge-

richte winkelgebieden: de Lange Nering-West en -Oost. Hierdoor zal de verpaupering van 

de Lange Nering-Oost worden tegengegaan. Het plan van de Korte Achterzijde heeft zijn 

steun.  

Parkeren. Het plan Provast voorziet in een ondergrondse parkeergarage met circa 290 

parkeerplaatsen, die gratis zullen blijven. Het geeft de gemeenschap jaarlijks terugko-

mende exploitatiekosten van circa € 110.000,00. Ondergrondse parkeergarages zijn bo-

vendien, indien niet goed beheerd, criminaliteitsgevoelig. Het plan PMS is qua volume ge-

ringer, slechts een toevoeging van circa 5.500 m², in tegenstelling tot Provast: 13.000 

m² winkels, waarin 3.000 m² kantoren. PMS voorziet in een toevoeging van tachtig wo-

ningen. Het plan hield ongeveer 100, 110 woningen in, waarin plaats is opgenomen voor 

de eventueel te slopen flat aan de Lange Nering-Oost. Het parkeren op De Deel blijft gro-

tendeels intact en geheel bovengronds. De behoefte aan parkeren is daardoor minder.  

De kosten en opbrengsten. Volgens de berekeningen van de gemeente i.c. Provast kost 

het plan Provast de gemeenschap ongeveer € 4 miljoen, exclusief het kapitaliseren van 

de kosten van de exploitatie van de parkeergarage (circa € 1 miljoen). In tegenstelling 

tot wat wethouder Mulder en Provast hebben berekend zal het plan PMS de gemeenschap 

geen € 4 miljoen kosten, maar PMS heeft een grondwaarde van € 4 miljoen voor de ge-

meente. Hiervoor moet de flat aan de Lange Nering-Oost worden gesloopt. Voor vervan-

gende woonruimte wordt in het plan voorzien. 

PMS gaat ervan uit dat de gemeente Lange Nering-West en het Kettingplan zal herinrich-

ten. Dit is reeds in een raadsbesluit vastgelegd. PMS zal voor haar rekening het Passage-

gebied herinrichten met de kwaliteit van de Lange Nering-West.  

De berekeningen. PMS heeft de gemeente vandaag verzocht inzicht te geven in de bere-

keningen, die zouden leiden tot een deficit van ons plan van € 4 miljoen. Bij het uitgaan 

van het persbericht en deze toespraak vanavond kon men PMS hierover nog geen uit-

sluitsel geven. Per saldo wordt gesproken over een verschil van circa € 9 miljoen tussen 

het plan PMS en het plan Provast. PMS plus € 5 miljoen, Provast min € 4 miljoen.  

Horeca. Het plan PMS voorziet in een uitbreiding van de daghoreca op het Kettingplein. 

Op De Deel blijft de bezonning van het terras van ’t Voorhuys intact en wordt een hore-

capaviljoen geplaatst tussen ’t Voorhuys en de Lange Nering. Het plan Provast voorziet in 

een bebouwing recht voor de deur van ’t Voorhuys. Voorts kan uitbreiding worden ge-

vonden van horeca, indien daaraan behoefte is, op de ontwikkelingen op De Deel.  

Winkels vragen inderdaad meer ruimte. In het PMS-plan is ruimschoots voorzien in ont-

wikkelingen aan het Kettingplein. Hier kunnen winkels van 200 tot 500 m² een plaats 

hebben.  

De achterzijde van de winkels. Het plan PMS voorziet ter plaatse van De Deel in winkels, 

horeca en dienstverlening, die tweezijdig bereikbaar zijn. Het plan PMS op het Ketting-

plein voorziet ook in winkels aan de noordzijde. In het verleden heeft PMS dit met de 

ontwikkeling op het Kettingplein reeds bewezen. De reputatie van PMS in deze is lande-

lijk bekend. PMS heeft tweemaal de nationale prijs van de Raad van Winkelcentra ge-

wonnen, met name voor dit aspect. 

De weekmarkt kan op de Kleine Deel worden geplaatst. 

PMS gaat graag de uitdaging van de ontwikkeling van het centrumplan van Emmeloord 

aan, met respect voor de zittende ondernemers, de eigenaren en de portemonnee van de 

gemeenschap. Spreker hoopt meer inzicht te hebben gegeven, want inspraak zonder in-

zicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. 
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De heer BEUNMEIJER (Mercatus) merkt op dat er veel te doen is over het centrumplan. 

Dat is ook begrijpelijk met al die belangen die gemoeid zijn met een ingrijpende beslis-

sing. In alle reacties heeft iedereen een eigen beeld van de waarheid. De directie/het be-

stuur van Mercatus heeft ook een beeld. Spreker zal dat beeld toelichten.  

Een volgende stap in de ontwikkeling van Noordoostpolder kan niet anders dan ingrijpend 

zijn. Het is een stap die voor vele jaren bepaalt hoe het centrum van Emmeloord er uit 

zal zien en hoe de gemeente zich verder zal ontwikkelen. Het is een stap die niet van de 

ene op de andere dag wordt gerealiseerd. De voorbereidingen, procedures en bouwtijd 

zullen een aantal jaren vergen. Een besluit over dit plan kan niet worden genomen op 

grond van de omstandigheden van vandaag. De eerste winkeliers, klanten en bewoners 

kunnen op zijn vroegst in 2010 door de voordeur gaan. Wat volgt op wat? Is er eerst een 

aantrekkelijk centrum en komen dan de inwoners? Of komen eerst de inwoners en bouw 

je dan een aantrekkelijk centrum? De waarheid zal wel in het midden liggen. Kortom, er 

moet een stap worden gezet. Het zetten daarvan moet niet lang meer worden uitgesteld.  

In Trouw was deze week een artikel opgenomen over de gedateerde Lange Nering en het 

winderige plein. Dat beeld dreigt in de huidige hectiek te worden versterkt door belan-

gengroepen, die blijven uitdragen dat het al zo slecht is gesteld in de Noordoostpolder, 

op alle mogelijke fronten. De vraag rijst waarom iemand hier zou blijven investeren of 

verwachten dat anderen, al dan niet grootschalig, moeten investeren. Wat krijgt de ac-

quisiteur mee? De boodschap dat het hier zo slecht wonen en werken is? Dat hier niets 

is? Hoe komt het dat wij geen punt durven zetten? Jongere gemeenten in de provincie, 

zoals Dronten, Lelystad en Zeewolde zijn al lang bezig met het vernieuwen van hun cen-

tra. Wordt Noordoostpolder het Lelystad van Flevoland? Voor het zetten van een grote 

stap met een grote reikwijdte is moed nodig. Daarbij hoort vertrouwen in de eigen moge-

lijkheden. De ruimte en de ondernemerszin zijn in deze samenleving aanwezig. Daar ligt 

de opgave voor de komende jaren. Het optimaal benutten van de mogelijkheden ten 

gunste van een bloeiende samenleving. Dan moet de eerste stap worden gezet, op een 

wijze die recht doet aan de kwaliteit en potenties van dit gebied.  

Mercatus is niet kritiekloos over het voorliggende plan. Er zou een aantal onlosmakelijke 

voorwaarden aan verbonden moeten zijn: 

- Er moet sprake zijn van een evenwichtig centrum, waarbij ook de oostkant gewicht 

moet hebben. 

- Er moet een beheerst en constant aanbod van bouwkavels voor woningbouw in stand 

worden gehouden. Dit geldt ook voor bedrijfskavels. 

- Er moet een permanent wervende houding zijn vanuit gemeente en bedrijfsleven.  

- Het centrumplan moet duurzaamheid en kwaliteit blijven uitstralen. Bezuinigingen nu 

zijn de kosten van de toekomst. Het centrum van Emmeloord is groter dan De Deel en de 

Lange Nering. Ook op het grotere geheel moet een duidelijke visie en een daadkrachtig 

beleid worden ontwikkeld. 

- Speel met het schuiven in de tijd als vooruitzichten vooralsnog slecht zijn. Wees vanaf 

nu voorbereid op de ontwikkelingen van dit plan.  

Stagnatie in de groei door het niet beschikbaar zijn van ruimte mag in dit gebied niet 

voorkomen. Het had in het verleden voorkomen moeten worden. Naast het belangrijke 

besluit inzake het centrumplan is het herwinnen van het vertrouwen in een daadkrachtig 

bestuur de belangrijkste motor van het laten welslagen van de kwalitatieve en kwantita-

tieve groei van deze gemeente.  

Spreker begrijpt dat vanuit historisch perspectief De Deel een bijzondere plek is voor de 

echte polderbewoners. Tegelijkertijd begrijpt spreker het ook dat iemand het vreemd kan 

vinden dat een kale parkeervlakte, uitgerekend in het hart van de stad ligt. Dat bedoelde 

spreker met de opmerking dat voor ieder sprake is van een eigen waarheid. Als grootste 

verhuurder in de Noordoostpolder en als belangenvertegenwoordiger van veel mensen 

nu, maar vooral ook in de toekomst, ziet Mercatus de vraag groeien naar wonen op een 

comfortabele plaats: veilig, levendig, voorzien van de gemakken die zowel jong als oud 

graag in hun omgeving willen zien. Dit plan biedt de kans om het centrum van Emme-

loord te maken tot een aangenaam werk- en woonmilieu. Veelzijdig, veilig en levendig. 

Zet deze stap en maak met elkaar vaart met het vervullen van de verdere randvoor-
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waarden, die nodig zijn om in de volgende fase van de ontwikkeling van het mooie woon- 

en werkgebied te komen. Er is nog genoeg te doen.  

 

De VOORZITTER geeft de commissieleden gelegenheid de insprekers vragen te stellen.  

 

De heer SANDERSE stelt een vraag aan de heer Boeg: de in het plan voorziene vierkante 

meters worden getemporiseerd; men wil in 2010 bouwen. Een toelichting wordt gevraagd 

op het in fasen in gebruik nemen van het gebouw. 

De heer BOEG heeft aangegeven dat het belangrijk is afspraken te maken over opper-

vlakte en tempo van realiseren. Belangrijk is dat de rest van het centrum up to date 

wordt gemaakt, voordat de afweging komt of daadwerkelijk tot realisering op De Deel 

wordt gekomen. Het opknappen van het huidige winkelgebied zal ongeveer twee jaar 

vergen; tussen 2008 en 2010 moet worden bekeken wat het inwoneraantal van Noord-

oostpolder is. Bij 46.000 inwoners kan op dat moment niet de bouw op De Deel plaats-

vindt. Is de conclusie dat een eind in de goede richting wordt gegaan, dan kan met de 

bouw worden gestart. Het is dan van belang dat niet in een keer het volume van 6.500 

m² wordt gerealiseerd, maar dat een deel van de bebouwing in eerste instantie wellicht 

een andere bestemming wordt gegeven of een deel nog niet in gebruik wordt genomen.  

 

Mevrouw GELUK merkt op dat faseren de (nadelige) consequentie heeft dat lange tijd 

sprake is van een bouwput. Wat is de mening van de BAN daarover? Bij temporiseren 

kan worden gedacht aan tijdelijke leegstand. Daaraan zal een kostenplaatje verbonden 

zijn. 

De heer BOEG heeft niet de illusie dat een groot plan, dat alle delen van het centrum be-

strijkt, in een keer wordt uitgevoerd. Een fasering is noodzakelijk om het centrum be-

reikbaar te houden. Het plan op De Deel kan wel in een keer worden gebouwd; de perio-

de van overlast kan relatief beperkt zijn. Door temporiseren qua bestemming of uitgifte 

is het mogelijk met het aanbod te schuiven. Daaraan zit een kostenplaatje. Belangrijk is 

dat er keuzemomenten zijn. Daarbij horen ook afspraken van gemeente, ontwikkelaar, 

wat wordt gedaan als over vier jaar het aantal inwoners van Noordoostpolder ongeveer 

gelijk is aan het huidige aantal: hoe vindt dan temporisering plaats en vanaf welk mo-

ment is het plan niet meer reëel?  

 

De heer VERCRAEIJE heeft een vraag aan de heer Koopmans, die het plan Vaandrager 

vergelijkt met het plan van Provast. Heeft PMS een plan ingediend toen bedrijven via een 

advertentie werden gevraagd een plan voor Emmeloord-Centrum in te dienen.  

De heer KOOPMANS heeft dit niet gedaan.  

 

De heer WASSINK stelt de heer Roos een vraag. Logimarkt komt tot totaal andere uitsla-

gen van de onderzoeken. Zijn dezelfde uitgangspunten gebruikt?  

De heer ROOS zegt dat de uitgangspunten verschillend kunnen zijn. Er kan worden uit-

gegaan van een gemiddelde vloerproductiviteit, maar ook van een daadwerkelijk behaal-

de vloerproductiviteit. De uitkomst zal dan anders zijn. In voorgaande onderzoeken is de 

uitbreiding van de Aldi niet meegenomen. De Aldi is recent met 400 m² uitgebreid. Gesp-

roken wordt over de 1.500 m² aanwezige supermarktruimte; daarvan moet de 400 m² 

worden afgetrokken. 

 

De heer VERMEULEN reageert op de opmerking van de heer Koopmans, dat er € 9 mil-

joen zit tussen het plan van het college en dat van PMS. Het PMS-plan heeft een over-

schot van € 5 miljoen; in de vergelijking die het college heeft gemaakt is een tekort van 

€ 4 miljoen opgenomen. Waarop is dit gebaseerd?  

De heer KOOPMANS antwoordt, dat het is gebaseerd op wat in de krant is vermeld. De 

wethouder geeft aan dat er een tekort zou zijn van € 4 miljoen. Spreker heeft de ge-

meente om een onderbouwing hiervan gevraagd. Die gegevens zijn nog niet verkregen. 

Als spreker zijn plan doorrekent komt hij op een plus van € 5 miljoen voor de gemeente.  
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De heer NIJDAM stelt een vraag aan de Russchen. Heeft hij een en ander met de verte-

genwoordigster van de Korte Nering besproken? Het betoog van de heer Russchen is 

nogal somber, waarbij het de vraag is of het realiteit is. Spreker meent dat de ideeën van 

de gemeente en van de ondernemers Korte Achterzijde redelijk overeenstemmen. 

De heer RUSSCHEN heeft aangegeven er alle vertrouwen in te hebben dat het goed 

komt. Spreker noemt de gang van zaken tot nu toe niet correct.  

 

5. Vragenuurtje 

 

Dit agendapunt vervalt.  

 

6. Agendapunten 

 1. ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) 2006-2013: uitspraak over 

ambities en middelen 

 

De VOORZITTER geeft aan dat van de commissie wordt gevraagd: 

- Kan worden ingestemd met de ambities? 

- Moeten andere ambities worden toegevoegd? 

- Moeten andere ambities in de plaats worden gesteld van vermelde ambities? 

- Kunnen middelen ter beschikking worden vastgesteld? 

De commissieleden hebben over een en ander schriftelijke vragen en opmerkingen ge-

steld, die aan het college zijn voorgelegd.  

Allereerst krijgt het college de gelegenheid hierop te reageren. Daarna krijgt de commis-

sie de gelegenheid hierover te spreken. Aan het eind van de discussie wordt besloten of 

een en ander voldoende is besproken dan wel op een ander moment opnieuw aan de or-

de moet komen.  

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE noemt het goed op de inbreng van een aantal fracties 

te reageren. De VVD-fractie vraagt waarom het college op dit late moment met het voor-

stel komt. Het college wil de gedeputeerde Landbouw gerieven door hem mee te geven 

welke cofinanciering de gemeente Noordoostpolder wil doen. 

Flevoland is de enige provincie zonder een meerjarenprogramma Plattelandsvernieuwing. 

Enkele jaren geleden was bekend dat de subsidie gebiedsgebonden beleid zou worden 

omgevormd naar Investeringsbudget Landelijk Gebied. De rijksoverheid heeft de the-

ma’s, zoals vermeld in het raadsvoorstel, vastgesteld: recreatie, landschap, natuur, wa-

ter, routestructuren, enz. Landbouw is een thema, maar landbouw doet pas mee als het 

gaat om een van de andere thema’s. De provincie had dus eerder kunnen beginnen aan 

het opstellen van het programma. Het is jammer dat het niet is gebeurd. Noordoostpol-

der heeft eerder aangegeven te kijken naar andere gewassen, die geschikt kunnen zijn 

voor bio-ethanol en koolzaad, teneinde aan de nieuwe energiemarkt te kunnen meedoen. 

De afdeling EZ van de provincie heeft steeds aangegeven dat het om gewassen gaat die 

onvoldoende renderen.  

Noordoostpolder heeft ook voorgesteld te kijken of de landbouw kan worden geherstruc-

tureerd. Misschien kan daardoor iets aan sommige wegen worden gedaan. De provincie 

zegt dat de herstructurering aan de markt wordt overgelaten. Sturen is dan niet moge-

lijk.  

Het college is niet onwelwillend over een ontsluitingsweg ten aanzien van herstructure-

ring glastuinbouw in Ens. De eenmalige subsidiering moet van de provincie komen. De 

provincie heeft op het gebied van infrastructuur een taak. Daarvan wordt niet zo veel er-

varen. De weg komt op termijn naar de gemeente, die bereid is de structurele lasten te 

dragen.  

Vrijetijdsbesteding is ook economie. Het college onderschrijft op dit punt niet de mening 

van de VVD. 

Taken van het waterschap; het college wil zaken die het waterschap indient ondersteu-

nen, als daardoor combinaties met gemeentelijke zaken mogelijk zijn. Een onderzoek 

naar een extra gemaal vindt al plaats. Het is een taak voor het waterschap en niet voor 

de gemeente.  
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Europees beleid; dit wordt door het rijk vertaald naar landelijk beleid. De provincie heeft 

de taak daarvan regionaal beleid te maken. Het college constateert met de VVD dat het 

economische landbouwbeleid is losgemaakt van het ILG-beleid. Landelijk hebben VVD en 

CDA ingestemd met het loskoppelen van de geldstromen.  

De Politieke Unie start met een goede titel: denken in kansen. Spreekster adviseert de 

fractie: grijp de kansen.  

Als de vraag wordt gesteld wanneer deze gemeente niet meer doet aan recreatiezaken, 

heeft de PU het ILG-programma’s en de thema’s niet goed begrepen. Het gaat niet alleen 

om recreatie; het gaat om routestructuren in de recreatie voor het landelijk gebied. Als 

wordt gesteld dat uit een corridorproject onderdelen moeten worden gehaald die voor de 

bevolking van belang zijn, dan wijst spreekster erop dat deze onderdelen niet in aanmer-

king komen voor ILG. Overigens begrijpt zij de suggestie van de PU niet. Het is niet mo-

gelijk enkele projecten uit het geheel te nemen. Dit geeft juridische problemen, maar 

helpt ook niet voor de ILG-inzet.  

Hetzelfde geldt voor de taken van het waterschap. Waar het waterschap problemen heeft 

met peilbeheer ten behoeve van de landbouw en functiewijziging zou moeten plaatsvin-

den, komt het waterschap bij de gemeente. Naast Schokland noemt de PU ook Tollebeek 

en Rutten. Wethouder Bij de Vaate heeft niet gehoord dat deze door het waterschap zijn 

aangedragen. Als de PU van mening is dat Tollebeek niet kan worden uitgebreid, omdat 

de grond te nat is, dan moet de PU in principe tegen een bestemmingsplan van Tollebeek 

zijn. Zij gaat ervan uit dat dit niet het geval is.  

Een opmerking over het Randmeer valt niet onder de thema’s van het ILG-programma.  

De CDA-fractie vraagt hoe het komt dat deze provincie weinig geld heeft toebedeeld ge-

kregen. Er waren te weinig rijksdoelen. Geprobeerd wordt die nu wel aan te geven. 

Daarmee krijgt de gedeputeerde een steuntje in de rug voor de onderhandelingen, met 

het doel meer geld binnen te halen voor Flevoland.  

Verschillende fracties vragen of het budget voldoende is of moet er iets bij? Het college is 

van mening dat het voorlopig een budget is, gebaseerd op wat in het verleden is geïn-

vesteerd, ook in LEADER. Ook de voorstellen daarvan vallen onder het ILG. Het staat de 

raad vrij daaraan geld toe te voegen. Het college acht € 2,1 miljoen voor 2007-2013 be-

hoorlijk; het kan altijd meer. Echter, er komen ook andere projecten, zoals een voorstel 

over vervanging van bruggen.  

 

De heer VERMEULEN merkt op dat het nu gaat om basale uitspraken. Dat betekent veel 

ruimte voor wijzigingen. Het gaat nu om het oormerken van geld. De keuzen van het col-

lege zijn in hoge mate gebaseerd op uitvoering van bestaand beleid. Geeft een bedrag, 

gebaseerd op hetgeen de afgelopen jaren aan de orde is, van € 300.000,00 per jaar niet 

een bepaalde starheid? Is er de mogelijkheid om tot wijzigingen te komen?  

Heeft al vooroverleg met gedeputeerde staten plaatsgevonden? Op het eerste gezicht 

stemt D66 in met de door het college gemaakte keuzen. 

 

Mevrouw GELUK is blij dat een en ander zal gebeuren. De VVD-fractie heeft steeds van 

de gedeputeerde gehoord dat hij de gemeente om projecten vraagt. De reactie van de 

wethouder is anders. Het is bekend dat er hard is getrokken aan het voor deze provincie 

verkrijgen van geld. In de hoofdthema’s zijn twee economische thema’s opgenomen: de 

vitale en duurzame agrarische sector, alsmede het vitaliseren van de plattelandsecono-

mie. De VVD-fractie vraagt daarop meer in te zetten en andere thema’s daarmee, waar 

mogelijk, te combineren. Als voorbeeld worden fietspaden genoemd, die dagelijks wor-

den gebruikt, maar ook voor de toeristische fietsers worden benut. Probeer in te zetten 

op projecten voor degenen die in het buitengebied wonen, werken, leven. Het verbete-

ren, verbreden van wegen in het buitengebied is essentieel voor de bedrijvigheid daar. 

Niet zijn genoemd de eventuele projecten in de dorpen, waar het gaat om zorg, scholen, 

en dergelijke.  

 

Wethouder BIJ DE VAATE attendeert erop, dat ook de LEADER-projecten hieronder val-

len. 
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Mevrouw GELUK is gerustgesteld dat later budgetten kunnen worden toegevoegd. De 

VVD-fractie zou hebben voorgesteld meer geld vrij te maken voor de plattelandsontwik-

keling, indien niet later nog gelden kunnen worden toegevoegd. Het thans genoemde be-

drag voor plattelandsontwikkeling tekent schril af tegen andere budgetten.  

 

De heer WASSINK meldt dat sprake is van een goed omschreven toekomstgericht plan. 

De fractie steunt het collegevoorstel.  

 

De heer NIJDAM merkt op dat de Europese Unie niet meer zo over Flevoland denkt als in 

het verleden. De fractie is blij dat toch nog wat geld naar dit gebied komt. De PvdA-

/GroenLinks-fractie stemt in met het voorstel. De nadere invulling kan aan de nieuwe 

raad worden overgelaten.  

 

De heer VAN DIEPEN wijst erop dat extra budgetten nodig zijn. Een suggestie is gedaan 

om dit eventueel van de corridor af te halen. Een inhaalslag is nodig; dus moeten extra 

gelden worden “gevonden”. Het komt niet uit de lucht vallen om het deel van de corridor 

te “knippen”. Ook de voorzitter van de Kamer van Koophandel heeft hierover gesproken.  

Gesteld wordt dat het waterschap geen zaken heeft aangedragen. Vraag is dan wie de 

beleidslijnen bepaalt. Is dat de gemeente of het waterschap? Als alleen kan worden ge-

reageerd wanneer het waterschap iets aandraagt, dan kan de gemeente wel ophouden.  

De Politieke Unie heeft aangegeven “denken in kansen”. Als de wethouder stelt “grijp de 

kansen” dan is het een uitlating die de wethouder onwaardig is. 

 

De heer SANDERSE zegt dat de CDA-fractie blij is met de genoemde thema’s, ambities 

en de projecten. De middelen zijn wat mager. Het is niet anders. De fractie pleit ervoor 

via de provincie druk uit te oefenen om zoveel mogelijk geld binnen te halen. De fractie 

stemt in met het voorstel, maar wil in de raad hierover nog opmerkingen maken, gelet 

op het belang van de ILG-gelden.  

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE benadrukt dat de brede kijk is opgenomen. Deze 

brede kijk geeft voldoende ruimte om de creativiteit, die mevrouw Geluk wil, te behou-

den. Er is regelmatig overleg met de provincie. Het stuk, dat de provincie moet maken, is 

vanmiddag ambtelijk besproken. De provincie heeft aangegeven, dat er zo veel uit ge-

meenten is gekomen, dat misschien zaken moeten worden geschrapt. Noordoostpolder 

zal dit voorlopig niet doen. Eerst moet worden geprobeerd zo veel cofinanciering te krij-

gen dat projecten hier kunnen worden uitgevoerd. Spreekster meent dat sprake is van 

voldoende creativiteit om de komende jaren goede projecten, ook in de dorpen, te kun-

nen uitvoeren. Als meer budget nodig is, dan zal daarvoor een voorstel aan de raad wor-

den voorgelegd.  

 

Mevrouw GELUK informeert of het betekent dat een budget dat bij de provincie binnen-

komt wordt verdeeld. Als dat gebeurt, dan is oprekken moeilijk. 

 

Wethouder mevrouw BIJ DE VAATE licht toe dat de gedeputeerde met het programma 

moet onderhandelen om de cofinanciering van ILG binnen te krijgen. De gemeente 

Noordoostpolder draagt € 2,1 miljoen bij; de voorstellen belopen ongeveer € 7 miljoen. 

Als in het kader van ILG sprake is van cofinanciering van € 5 miljoen, dan komt de ge-

meente tekort. Ambtelijk is een idee aanwezig wat de provincie kan krijgen, reden om te 

stellen iets lager in te zetten. Noordoostpolder acht dit te vroeg. Eerst moet hoog worden 

ingezet. Dan kan altijd nog worden geschrapt, door provincie en gemeente.  

 

De VOORZITTER concludeert dat geen extra vergadering nodig is; het voorstel wordt als 

bespreekstuk voor de raad geagendeerd.  
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2. Definitief ontwikkelingsplan Emmeloord-Centrum 

 

De heer KALK: Het belang van het plan is groot. De laatste keer dat wij hierover hebben 

gesproken was in september 2005. De CDA-fractie heeft toen een lijstje gemaakt. Wij 

waren positief kritisch, maar we hadden een huiswerklijstje voor het college. Toen de 

kruitdampen van dat debat waren weggetrokken, zagen we dat het CDA in principe voor 

het voorstel is. Andere partijen zitten er anders in, met name de oppositie. Echter, de 

oppositie is verdeeld. D66 gaat mee en de andere twee zijn tegen. 

In september 2005 hebben wij het huiswerklijstje neergelegd. Ik kom nu terug op de 

elementen daaruit.  

Ik wil beginnen met de invulling van De Deel. De CDA-fractie heeft hiervoor aandacht 

gevraagd. Het dpo is daarin relevant geweest; we hebben het resultaat van dit onder-

zoek nu. In september was dit niet het geval. 

Uit het dpo leid je af dat het plein in principe mogelijk moet zijn qua volume. We hebben 

de inspreker, de heer Roos gehoord. De fractie is het niet eens met de opvattingen van 

die kant. De discounters zijn wel degelijk in het dpo meegenomen. De maatstaf, die daar 

wordt gehanteerd – gemiddelde omzet per vierkant meter winkelvloeroppervlak is – een 

gangbare norm, die wordt gebruikt als kengetal door onafhankelijke bureaus, zoals BRO. 

BRO zit ook aan de onderkant van de bandbreedte als het gaat om de uitbreiding van de 

winkels. BRO baseert zich op referentiegegevens van een aantal met ons vergelijkbare 

gemeenten. 

Als het om de massaliteit op De Deel gaat, dan vragen wij een toelichting van het college 

daarop. Het college neemt iets terug in volume, maar het is niet veel. Het blijft behoor-

lijk. Waarom vindt het college in dit geval het plan voldoende in evenwicht, in relatie tot 

het bestaande centrum? Is het college eventueel bereid om iets af te doen aan de huidi-

ge bebouwing qua winkels ten opzichte van het huidige plan? Het is bekend, dat veel 

wordt gesproken over verplaatsingsvarianten, uitruilvarianten, huurstopvarianten. Is het 

slikken of stikken? Binnen mijn fractie houden we nog steeds moeite met het volume op 

De Deel.  

Het volgende element: de inrichting van de Beursstraat. Een compliment aan het college. 

Het wordt een royaal verblijfsgebied. Ik wil een toelichting op de praktische toegankelijk-

heid van de Beursstraat voor de in de straat gevestigde ondernemers. Je ziet een stip op 

de kaart: het is een slagboom of beweegbare paal. Het lijkt mij uit praktische overwegin-

gen goed dat u een verdere uitwerking geeft. Wellicht moet de oplossing worden gezocht 

in ontheffingen of venstertijden. U moet in ieder geval draagvlak zoeken bij betrokkenen.  

Bij de insprekers viel de term evenwicht voor het centrum. Het gaat dan om de volgorde 

van de planning. Het is een goede zaak dat allereerst de A1-locatie Lange Nering-West 

wordt aangepakt, daarna de A2-locaties. De broedkamerfunctie blijft zeer relevant. De 

weging van de temporisering of fasering. De cruciale vraag is: als je De Deel begin 2007 

planologisch start en de oplevering zal plaatsvinden, stel dat het inwoneraantal stag-

neert. Hoe ziet het college de instrumenten, omdat het college kennelijk geen voorstan-

der is van faseren, maar van temporiseren, en welke criteria wil het college daarbij han-

teren. Hoe wordt de vinger aan de pols gehouden? Wordt er ook – en dat is onzes inziens 

noodzakelijk – door de gemeente een strikte vorm van sturing op detailhandel, bijvoor-

beeld elders in de gemeente, opgezet?  

De bezoekersavonden aan Emmelhage worden goed bezocht. Bevolkingsgroei heb je niet 

in een doosje. Dit kan aan veranderingen onderhevig zijn. We hebben dat de afgelopen 

jaren gezien. Is het misschien een optie om in de samenwerkingsovereenkomst – u heeft 

die in de planning iets naar achter geschoven – daarover harde afspraken op te nemen? 

De brancheringscommissie moet een belangrijke rol spelen. De fractie wil een toelichting 

op het functioneren en de samenstelling van dit orgaan. De fractie gaat ervan uit dat zo-

wel de BAN, de gemeente als Provast, indien zij deel uitmaken van die commissie, de 

sleutel wel of niet kunnen bedienen en in gezamenlijkheid zo kunnen besturen bij selectie 

en invulling van de branchering.  

Evenemententerrein. Wij hebben ons laten vertellen dat het Pieperfestival mogelijk is. In 

september jl. hebben we daarover al wat zitten filosoferen. Wij missen de uitwerking 

daarvan. Wat kan nu exact wel en wat niet? Bovendien zit je daar met de markt. Wij 
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hebben eerder gesproken over een plaats voor de markt in het centrum, meer tegen de 

Lange Nering aan. Nu komt de markt op het evenementenplein. Je hebt dan een zekere 

frictie. Graag een toelichting op dat punt.  

Parkeren. Het is goed dat een onafhankelijk bureau heeft gekeken naar de parkeersitua-

tie, zoals we die voor de centrumplannen hebben georganiseerd. Dit heeft voor ons al tot 

een aantal belangrijke verbeteringen geleid. Wij vragen echter wel aandacht voor de 

ring. De meest relevante parkeervoorzieningen komen aan de ring. Als bewoner van deze 

polder kun je op verschillende plekken het centrum ingaan. De wandelroutes moeten dan 

optimaal zijn. De wandelroute van de Paardenmarkt – waarmee we uitermate content 

zijn; het lijkt ons overigens een permanente en niet een tijdelijke parkeeroplossing – 

naar het centrum moet worden geoptimaliseerd, zodat men op verschillende manieren bij 

de winkels terecht kan komen. Dit geldt zowel voor Korte Achterzijde als voor de Paar-

denmarkt.  

De doelstelling parkeren: In de stukken is vermeld “vooralsnog geen betaald parkeren”. 

Dit had nadrukkelijk te maken met de discussie over de parkeergarage. Het komt ons 

voor dat wij zo langzamerhand, als het om die doelstelling gaat, moeten spreken van een 

goede bereikbaarheid en gratis parkeren. Graag een reactie op deze aanscherping. 

De parkeergarage. De inspreker van PMS heeft terecht gezegd, dat de parkeergarage 

klantvriendelijk en sociaal veilig moet zijn. De CDA is daarvan voorstander. We vinden 

het een relevant aandachtspunt. Het exploitatiebedrag – ik meen € 108.000,00 – is aan 

de krappe kant. Zeker als je dit bedrag vergelijkt met de eerdere bedragen die zijn ge-

bruikt. Je moet daarin eerlijk zijn. Als er kosten zijn in de zin van afschrijvingskosten, 

groot onderhoud, kosten voor installaties, dan moeten die ook worden verkapitaliseerd. 

Het is dan eerlijker als je een realistisch groter bedrag inboekt en wellicht ook nadenkt 

over indexering. We vragen een reactie hierop. 

De heer Boeg zegt dat, als de gemeente de garage kwijt wil, een vinger in de pap moet 

worden gehouden. Ik had mij kunnen voorstellen dat u in het college de discussie had 

gehad: het is een mooi plan, bezoekers, ondernemers profiteren hiervan. Wat wordt nu 

de financiële inbreng van ondernemers daarin? Ik bespeur uit de opmerking van de heer 

Boeg, die zegt een groot belang te hebben bij de garage, dat over de financiën nog eens 

kan worden gesproken. 

Het Paviljoen. Het valt op dat sprake is van een afwijking ten opzichte van september 

2005. Het nieuwe paviljoen, het busrestaurant, staat niet meer in de wand op het stads-

plein, maar apart. Wij willen daarop een toelichting. De aanvankelijke gedachte was: je 

pakt het restaurant mee in de rand van het stadsplein; dan houd je meer openbare ruim-

te over. 

Overigens, het moet ons van het hart. Het is op dit moment als het gaat om het parke-

ren daar, met name van de fiets, een rommeltje. U heeft de uit de grond gerukte palen 

kunnen zien. De CDA-fractie is van mening, gelet ook op de planning, dat u eens moet 

nadenken of dat soort voorzieningen eerder kunnen worden gerealiseerd en een en ander 

nu al goed wordt georganiseerd. Het is ons een doorn in het oog.  

De risicoanalyse. U weet, dat wij het college al in september 2005 hebben gevraagd – 

waar het met name gaat om de gemeentelijke onderdelen in het plan – om een risico-

analyse. Ik kan me vergissen, maar ik heb de risicoanalyse nog niet gezien. Bij dit soort 

grote plannen hechten wij aan een uitdrukkelijke vinger aan de pols.  

Tot slot, de bibliotheek. De CDA-fractie was altijd voor clustering van een groot aantal 

functies in het centrum. Er is nu een uitwerking van de bibliotheek, maar de locaties die 

het college heeft uitgewerkt zijn niet “je dát”. Ik had mij kunnen voorstellen dat je wat 

beter had gezocht. Bovendien missen wij de discussie over de moderne bibliotheek. Er 

wordt ingezet op meer meters en niet op de eerste verdieping. De moderne informatiebi-

bliotheek ziet er anders uit dan de huidige. Ik heb dit ook in de stukken van het bestuur 

van de bibliotheek gemist. Ik moet zeggen dat het bestuur van de bibliotheek de lat wel 

erg hoog legt met de criteria die op dit moment wordt genoemd.  

 

De heer VERCRAEIJE: Emmeloord-Centrum. De stap vooruit voor onze gemeente Noord-

oostpolder. Een plan met ambitie, ondernemend, ontwikkelingsgericht, vernieuwend en 

daardoor uitdagend. Onze nieuwe acquisiteur voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, 
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voor meer werkgelegenheid, heeft hiermee een goed gevulde rugzak om erop uit te trek-

ken. Er zullen in mijn betoog enkele passages voorkomen, die ook door de heer Boeg zijn 

genoemd. We hebben misschien dezelfde inspiratie gehad bij het opstellen van ons ver-

haal.  

De beoogde nieuwe inwoners van Emmelhage raken ook door dit plan geïnteresseerd. Dit 

past uitstekend bij het motto van de Politieke Unie: denken in kansen. Een dergelijke 

stap vooruit zal risico’s met zich dragen. Risico hoort bij ondernemen. Hoe sluit je nu zo 

veel mogelijk risico uit, maar houd je de ambitie hoog? Hiermee is het gemeentebestuur 

al een tijdje aan de gang. Echter, je zult risico’s nooit helemaal kunnen uitsluiten, want 

risico hoort bij ondernemen. 

Wel kun je je de vraag stellen: moet een gemeente ondernemen? Moet een gemeente 

ondernemer zijn met risico? De gemeente moet geen ondernemer zijn, maar moet wel 

een ontwikkelingsgedachte, visie hebben voor de toekomst. De ontwikkelingsvisie heb-

ben we met zijn allen steeds voldoende uitgesproken. Geruime tijd zijn we bezig geweest 

om naast onze ambitieuze ontwikkelingsgedachte een ondernemende partner te vinden 

die de risico’s wil en durft te dragen. Daarover moeten we niet lichtzinnig denken. Het is 

fijn dat die ondernemers er zijn. We moeten ze wel gunnen dat ze geld kunnen verdienen 

om zich staande te houden. 

De onderneming, die de voorliggende plannen samen met het college heeft voorbereid, 

voldoet in ruime mate aan de criteria die we als raad hebben meegegeven, zoals het op-

waarderen van de regionaal verzorgende functie. Dat is een heel belangrijk element. Op 

dit moment gaat het niet goed. Er trekt te veel uit Emmeloord weg. De neergaande spi-

raal moet worden gekeerd. Ook een duidelijke wens van het bestaande winkelbestand.  

We verlangen met elkaar een aantrekkelijk en gezellig winkelcentrum, met veel par-

keermogelijkheden en een goede bereikbaarheid. Nog een belangrijk criterium is: het 

verbeteren en het uitbreiden van het winkelaanbod. Branchedifferentiatie is een must. 

Het misschien wel belangrijkste criterium is: we willen het gratis parkeren behouden. 

Ook daaraan wordt invulling gegeven. Niet te vergeten het financiële kader. Het valt bin-

nen de lopende begroting rond de herstructurering van Emmeloord-Centrum. We kunnen 

niet zeggen dat het budgettair neutraal is, maar het valt wel binnen de begroting. Veel 

van deze criteria vinden we terug in het voorgestelde plan. De Politieke Unie wil als ge-

meentelijke partner nog meer zekerheden en garanties. We kunnen een aantal onver-

antwoorde ondernemersrisico’s niet nemen.  

Als PU vinden we het een moeilijke afweging als het gaat om de grootte van de ambities 

en de mogelijke financiële gevolgen daarvan. Wij kunnen de burger niet opzadelen met 

een plan dat jarenlang grote financiële offers vraagt. Daarom willen wij het volgende on-

der de aandacht brengen. 

Het moet zeker zijn dat een verbindende koppeling wordt gemaakt tussen de bevolkings-

groei van Noordoostpolder en de uit te voeren bouwplannen. Als op termijn blijkt dat vol-

gens deze koppeling de ontwikkeling moet worden uitgesteld, dan willen wij een goede 

financiële onderbouwing met de in beeld gebrachte risicofactor voor de gemeente. Wij 

willen duidelijkheid over de alternatieven die kunnen worden geboden, als de bevolkings-

groei structureel achterblijft.  

Wil de ontwikkelaar zich bij uitstel binden aan een koppeling met een nieuw uit te voeren 

distributieplanologisch onderzoek? We kunnen nu al wel stellen dat er personen, bedrij-

ven en instellingen zijn, die zich benadeeld gaan voelen bij uitvoering van deze plannen. 

Daarmee moet zeer verantwoord worden omgegaan.  

Dit kan gevolgen hebben voor de voortgang van het plan. Daarom moet er een onder-

bouwing zijn van het feit dat planschadeprocessen, die zorg kunnen dragen voor uitstel 

of aanpassing, geen financiële consequenties hebben voor de gemeente. 

Hoe gaan we om met de vrij beschikbare parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage? 

Het voorstel is om twintig plaatsen te verkopen aan bewoners boven de winkels. Is dit 

een garantie of sluipt er bij te geringe verhuur van winkelpanden/woningen de verhuur of 

verkoop van meer parkeerplaatsen in, waardoor het vrij parkeren wordt beknot. In dit 

proces uiten wij de zorg betreffende de dagwinkeliers. Daarmee kunnen en mogen we 

niet sollen.  
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Nog een belangrijk punt, ook al aangekaart door de heer Boeg: denkt de ontwikkelaar 

met het college na over een eventuele functieverandering van de beoogde winkelvoorzie-

ning op De Deel als blijkt dat winkeluitbreiding nog uitstel verdient?  

Zou het wijzigen van bijvoorbeeld een redelijk deel van het winkelvloeroppervlak op De 

Deel in bijvoorbeeld ruimten voor bijzondere doeleinden – een onderdeel van een biblio-

theek, een onderdeel van het Muzisch Centrum zouden er tijdelijk kunnen inpassen of 

eventuele kantoren – niet een mogelijkheid zijn om tegemoet te komen aan de vele 

weerstand op dit moment voor een te forse winkeluitbreiding op De Deel. Bij de huidige 

flexibele bouwmethoden kunnen dergelijke panden later eventueel als winkelvloeropper-

vlak worden ingezet.  

Door deze denkwijze ontstaan er zelfs mogelijkheden voor particulier initiatief, misschien 

wel elders in het centrum, bijvoorbeeld Lange Nering-Oost. Uiteraard zullen bij uitvoering 

van de plannen de Korte Achterzijde en de Lange Nering-Oost het eerst moeten worden 

aangepakt. De voordelen, zoals het goed met de auto bereikbaar zijn en het behoud van 

een relatief lage huurprijs van de winkelpanden, moeten voor deze gebieden behouden 

blijven.  

Kijk nog eens naar de plaats van de busrestauratie, in combinatie met een eventuele toe-

ristische recreatiemogelijkheid, die zal ontstaan in onze poldertoren. Exploitatie van de 

toren wordt op die manier gemakkelijker gemaakt.  

Een punt van aandacht is ook het parkeren van de fietsen bij het busstation. Bekijk nog 

eens de mogelijkheid om eventueel ondergronds parkeren in te vullen. De beeldkwaliteit 

zal op die plaats worden vergroot.  

De heer Boeg heeft er al invulling aan gegeven, maar we zijn benieuwd naar de voort-

gang van de gesprekken die de BAN in deze voert. Ook over de voortgang van Lange Ne-

ring-West, -Oost en Korte Achterzijde.  

Wij willen duidelijkheid rond het opstellen van de definitieve samenwerkings-

overeenkomst tussen de gemeente met de ontwikkelaar Provast. Uiteraard willen we als 

raad kunnen meebeslissen over de inhoud van deze overeenkomst.  

Concluderend: de Politieke Unie staat voor een groot gedeelte achter het definitieve ont-

wikkelingsplan en wil hier met klem uitspreken, dat we een kwaliteitsslag rond Emme-

loord-Centrum willen binnenhalen. We zullen er dan wel met zijn allen – politici met de 

ondernemers en de burgers – voor moeten zorgen, dat de negatieve spiraal van de hui-

dige beeldvorming rond dit plan wordt omgebogen naar een positieve houding. Onze pol-

der verdient het.  

 

De heer BAKKER: Het is een belangrijke avond, zo blijkt ook uit de publieke belang-

stelling, voor de stappen die we als gemeente de komende weken zetten. Dit is een be-

langrijk onderdeel van die stap.  

Na de ontvangst van het ontwikkelingsplan Emmeloord-Centrum hebben we van alle kan-

ten veel aanvullende informatie ontvangen. Van het college op 7 februari 2006; door een 

bezoek aan het informatiecentrum hebben we ons op de hoogte kunnen stellen. We heb-

ben antwoord gehad op veel schriftelijke vragen. We danken het college uiteraard voor 

die uitvoerige informatie.  

Niet alleen van het college, ook van anderen hebben we veel informatie gekregen, schrif-

telijk, mondeling, via advertenties, ingezonden brieven, alternatieve voorstellen, tot gis-

teren nog een rapport van Mitex.  

Het gevaar bestaat dan dat je als simpel burgerraadslid door de grote hoeveelheid infor-

matie de weg kwijtraakt. Daarom hebben wij als PvdA-/GroenLinks-fractie vijftien ijkpun-

ten vastgelegd, waarlangs we het voorstel van het college willen gaan meten. 

Ik wil nu de ijkpunten langsgaan. Vervolgens zal ik nog kort ingaan op enkele door ons 

aan het college gestelde vragen en de daarop verkregen antwoorden.  

1. Ontwikkelen met respect voor het verleden en oog voor kwaliteit. 

Het college heeft de heer Patijn ingeschakeld en een beeldkwaliteitplan laten opstellen. 

Dit garandeert onzes inziens de gewenste kwaliteit.  

2. De gemeente houdt de regie en ontwikkelt het plan in stappen. 

Tot nu toe voert het college in onze ogen de regie. Een fasegewijze invoering van het 

plan is het voornemen van het college. Andere partijen hebben het gevoel dat het college 
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de regie niet meer heeft, maar komen vervolgens in anderhalve maand met twee ver-

schillende plannen. Ik weet niet wie daar de regie voert. 

3. De burger moet worden geïnformeerd over de stappen in het plan en de vorderingen. 

Op dit moment worden door het college allerlei instrumenten ingezet om zowel de inwo-

ners als anderen te informeren. Tevens vraagt het college om suggesties en adviezen te 

geven. 

4. Het moet een interessante ontmoetingsplek zijn met cultuur, terrassen, parkeren en 

groen.  

In het plan zijn hiervoor veel mogelijkheden aanwezig. Wij constateren dat het groen er 

wat bekaaid afkomt. Wij willen over dit punt het college vragen of het mogelijkheden ziet 

om meer openbaar groen in het plan te realiseren. 

5. Het centrum moet toegankelijk zijn voor voetganger, fietser, automobilist. Er moeten 

goede parkeergelegenheden voor fiets en auto aanwezig zijn. In onze beleving is de be-

reikbaarheid voor fiets, bus, auto prima in orde. Wij willen van het college weten of er 

geen belemmeringen zijn voor voetgangers en inwoners met lichamelijke beperkingen. 

Kan het college daarvan de garantie geven dat alle onderdelen van het centrum vanuit 

de omliggende wijken en buurten goed bereikbaar zijn voor alle verkeersdeelnemers?  

6. De flats moeten behouden worden. Nieuwe woningen moeten betaalbaar zijn.  

In het collegeplan wordt geen flat gesloopt. Wel vragen we of het college ons duidelijk-

heid kan geven of er ook betaalbare huur- en koopwoningen zullen worden gerealiseerd.  

7. De plek van de busrestauratie moest in het plan vast liggen. 

Het college heeft een plek in het plan opgenomen.  

8. Een heel ander belangrijk onderdeel is, dat de evenementen in het centrum of in de 

nabijheid daarvan een plek moeten krijgen. Ook de markt moet daar een plek krijgen. 

De door het college voorgestelde parkeer- en evenemententerrein geeft in onze ogen 

voldoende ruimte voor de betreffende evenementen en voor de markt. Wel zal in onze 

beleving wat hinder komen voor de directomwonenden. Wij willen van het college weten 

of maatregelen kunnen worden genomen om onnodige hinder tegen te gaan. 

9. Het parkeren moet gratis blijven. 

Dat wordt in dit plan gewaarborgd. 

10. De supermarkt mag er komen, maar het moet een verplaatsing zijn. 

Dit is ook de insteek van het college. Wij willen van het college horen op welke manier 

het dit wil waarborgen en afdwingen. 

11. Een onderzoek naar het dubbelzijdig winkelen in de Lange Nering-Oost.  

Wij zien op dit moment niet echt een concreet plan voor het tweezijdige winkelen en ook 

niet een onderzoek. We willen de visie van het college op dit onderdeel weten. 

12. Het plan moet betaalbaar zijn. 

In onze beleving voldoet het college aan deze voorwaarde. 

13. De Poldertoren moet verrassend worden ingericht. Op dit moment geeft het college 

nog geen duidelijke invulling. De stappen die het college daarvoor wil zetten geven ons 

vertrouwen dat dit in orde komt.  

14. De Paardenmarkt inrichten als parkeervoorziening. 

Dit is door het college opgenomen. 

15. Korte Achterzijde moet worden versterkt. 

Hieraan wordt door het college aandacht besteed. 

Wij willen van het college de garantie dat de Korte Achterzijde wordt opgeknapt, aanslui-

tend aan de opknapbeurt van de Lange Nering-West en Kettingplein.  

Zoals u heeft kunnen horen voldoet het plan van het college op een groot aantal punten 

aan de criteria, die wij hebben gesteld. 

Er is nog wel een aantal vragen overgebleven, dat we aan het college hebben gesteld. 

Een van de vragen is wat het gevolg is van het aannemen of afwijzen van het voorlig-

gende plan voor de samenwerkingsovereenkomst. Het college heeft wel aangegeven wat 

er gebeurt als we het plan aannemen, maar heeft niet aangegeven wat er gebeurt als we 

het plan afwijzen. Wij willen daarop een nadere toelichting.  

Wij hebben voorgesteld om het parkeren tussen de flats voorlopig niet toe te passen, 

omdat met het parkeren op de Paardenmarkt voldoende extra parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd. Het college geeft aan de indruk te hebben dat de honderd parkeerplaatsen 
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nodig zijn. Wij stellen voor deze parkeerplaatsen vooralsnog niet aan te leggen en daar-

toe pas over te gaan als deze daadwerkelijk nodig zijn. 

We hebben ook gevraagd wat het verschil is tussen de gewone bestemmings-

planprocedure en de artikel 19-procedure. Het college geeft aan dat het een halfjaar tot 

een jaar verschil kan zijn. Wij vragen ons af of het niet verstandig is om tot een volledige 

bestemmingsplanprocedure over te gaan, omdat in onze beleving zeker voor De Deel de 

tijd nog aanwezig is, omdat we daar niet eerder aan de gang gaan dan over zo’n drie 

jaar.  

Vervolgens wil ik nog drie punten ten aanzien van het plan noemen: 

1. De toevoeging is een geweldige impuls aan onze lokale en regionale economie, waar-

door honderden extra banen worden gerealiseerd voor onze inwoners. 

2. Het is ook een extra impuls voor de groei van de bevolking. Niet alleen voor Emme-

loord, maar ook voor de dorpen.  

3. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat deze impuls in winkels en horeca ook noodzakelijk 

is als voorwaarde voor de vestiging van bedrijven. Daaraan is weer werkgelegenheid 

verbonden. 

Na deze vele positieve punten moet ook de vraag worden gesteld: Zijn er geen negatieve 

punten in het plan? 

Natuurlijk zijn die er ook. Een van de knelpunten is de hoeveelheid bebouwing op De 

Deel waardoor het open karakter in het centrum van Emmeloord voor een deel verloren 

gaat. Eén van onze vragen was daarop ook gericht. Daarom wil ik het college de vraag 

stellen: ziet u nog kans om in samenwerking met Provast en de heer Patijn het bouwvo-

lume op De Deel zo te verminderen dat: 

1. de stedenbouwkundige kwaliteit op eenzelfde of hoger niveau komt als in het voorlig-

gende plan; 

2. de daarmee eventueel gepaard gaande verminderde inkomsten – wij beseffen dat een 

en ander met elkaar te maken heeft – kunnen worden gedekt uit bestaande reserves of 

andere wijzen van financieringen?  

We denken dat het belangrijk is dat de Lange Nering-Oost niet te maken krijgt met ach-

teruitgang en/of leegstand. We willen van het college weten welke mogelijkheden, in sa-

menwerking met de ondernemers, er zijn om de koopkracht van de Lande Nering-Oost te 

behouden en te versterken en in hoeverre dit gevolgen heeft of zou moeten hebben voor 

het plan dat het college nu heeft voorgelegd. Wij wachten met belangstelling de ant-

woorden af.  

 

De vergadering wordt geschorst voor een korte pauze.  

 

De VOORZITTER heropent de vergadering.  

 

De heer WASSINK: Als we het omvangrijke dossier in tien minuten moeten behandelen, 

dan moeten we op hoofdlijnen blijven. Echter, ik zal er niet aan ontkomen om hier en 

daar ook een detail te noemen. 

Vooraf wil ik het college de spiegel voorhouden. Als ChristenUnie-/SGP-fractie hebben wij 

steeds geprobeerd om inhoudelijk en met een correcte stijl het centrumplan van het col-

lege tegemoet te treden. Ik constateer dat het college zijn groeiende ongenoegen in de 

afgelopen maanden, waarin het college nauwelijks inhoudelijk op de maatschappelijke 

discussie en alternatieven wenste in te gaan, niet heeft kunnen beteugelen. Het college 

gaat zich in de pers, in het voorliggende raadsstuk en in de beoordeling van de alterna-

tieven te buiten aan persoongerichte, afbrekende kritiek. Het college bezigt taalgebruik 

dat een college van burgemeester en wethouders onwaardig is.  

Daar alleen het huidige raadsvoorstel ter bespreking voorligt, ga ik nu alleen in op de in 

onze ogen denigrerende zinsneden in het stuk, op bijvoorbeeld de pagina's 12 en 20.  

Ik citeer: “Het college is verontrust door de soms vergaande acties van sommige indivi-

duen met vastgoedposities, waarbij het college zich niet aan de indruk kan onttrekken 

dat het eigen belang veel zwaarder weegt dan het algemeen belang.” Op pagina 20 staat 

het nog scherper verwoord en wordt zelfs nadrukkelijk in de richting van één persoon 

gewezen. 
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De fractie van de ChristenUnie/SGP acht deze formuleringen onacceptabel. Te meer daar 

het college heeft onderhandeld met vertegenwoordigers van de BAN, waarvan algemeen 

bekend is dat onder hen zijn die vastgoed in het centrum bezitten. Was het algemeen be-

lang daarbij wel veiliggesteld?  

Wij stellen voor de beide passages uit het stuk te verwijderen en verwachten dat het col-

lege hiervoor excuses aanbiedt. Niet, omdat wij zo nodig de kastanjes voor de heer Bun 

uit het vuur willen halen. Hij is daarvoor zelf mans genoeg. Hij heeft weliswaar hetzelfde 

doel als wij, kiest met het ondernemersplatform een wat andere stijl en werkwijze dan de 

fractie van de ChristenUnie/SGP. Dat is zijn goed recht. Wij zien het echter als onze ver-

antwoordelijkheid, omdat we hier het raadsstuk bespreken, om het college erop te wijzen 

dat deze manier van reageren op kritiek in officiële documenten niet acceptabel is. 

Afgelopen dinsdag heeft het college een analyse gepresenteerd van ons alternatieve 

plan. Ik begrijp dat het college niet op ons plan zat te wachten. Gedurende de afgelopen 

maanden heeft het college geweigerd om serieus in te gaan op ons alternatief. Nu, vlak 

voor de beslissing, een A4’tje vullen met alleen uiterst gekleurde, negatieve kritiek, die 

berekeningen laat zien die ver bezijden de waarheid zijn, valt ons erg tegen. Wij voelen 

ons hiermee niet recht gedaan.  

Op 8 februari 2006 gaf de wethouder aan respectvol om te gaan met alternatieven. Wet-

houder, die toezegging kunt u niet zonder blozen herhalen.  

- Het definitieve ontwerp 

Ik bespreek dit aan de hand van de door de ChristenUnie/SGP in september 2005 ge-

noemde problemen met betrekking tot het toenmalige ontwerpontwikkelingsplan. Kern 

daarbij is nog steeds dat de ChristenUnie/SGP ernstige bezwaren heeft tegen de ontwik-

kelingsrichting en de onevenwichtigheid van het collegebelang.  

- Het dpo  

Noteerde het onderzoek in 2001 nog dat men voorzichtig moest omgaan met het uitbrei-

den van detailhandel, in het dpo van 2005 is dit – met nauwelijks groei van inwoners en 

een aantal uitbreidingen in en net buiten het centrum – opeens heel anders. Er kan op-

eens een uitbreiding van bijna 30% plaatsvinden. In hetzelfde centrumgebied. Hoe is dat 

mogelijk? De conclusie, dat een forse uitbreiding nodig is, delen wij niet. Zeker niet een 

uitbreiding die in een keer een enorme toename van het winkelareaal geeft. Wij voelen 

ons daarin, op onderdelen, gesteund door de BAN.  

Zelfs binnen het wereldje van projectontwikkelaars begrijpt men niet dat Provast dit aan-

durft. Het risico is weliswaar voor Provast, maar straks is deze ondernemer vertrokken.  

Door verschuivingen binnen het winkelgebied zal op korte en/of lange termijn leegstand 

onvermijdelijk zijn. Andere onderzoeken, waaronder die van onafhankelijke bureaus als 

Logimarkt, MKB Adviseurs en HBD komen tot heel andere conclusies. In hoeverre is naar 

het grote doel toegewerkt?  

- Lange Nering-Oost 

Wij hebben in de raadsvergadering van september 2005 hulde gebracht voor het feit dat 

het college die avond voor die raadsvergadering met de ondernemers – of waren het al-

leen vastgoedeigenaren? – van de Lange Nering-Oost om tafel is gegaan. De suggestie 

werd gewekt, dat men er samen uit was. Inmiddels weten we beter. Er is weinig tot geen 

draagvlak in dit deel van de Lange Nering. Positief is wel, dat de Lange Nering-Oost een 

flink georganiseerd deel van het centrum is. Wrang vinden wij het om in dit verband te 

lezen dat wordt onderzocht of een garantiearrangement kan worden opgezet voor de 

vastgoedeigenaren, voor het geval dat een waardedaling van het vastgoed plaatsvindt. 

De winkeliers dan? Onzes inziens zijn er andere en betere mogelijkheden om dit deel van 

de Lange Nering wel de gewenste uitstraling te geven. Ik verwijs hiervoor naar de beide 

alternatieve plannen die vanavond publiek zijn en aan de raad als initiatiefvoorstel wor-

den voorgelegd, op 2 maart a.s.  

Wij nodigen de politiek uit voor dinsdagavond 21 februari 2005 voor een uitvoerige pre-

sentatie.  

- Parkeren 

Wij zijn hartgrondig verheugd over het feit en het besluit dat de zogenaamde Paarden-

markt vooralsnog wordt bestemd voor parkeren. Uitstekend. Dat is luisteren naar bevol-

king, bedrijfsleven en politiek.  
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Parkeren onder De Deel is in onze ogen echter geen goed idee. Er zullen tientallen plek-

ken, grote delen van een etmaal, permanent worden bezet door bewoners van apparte-

menten boven en medewerkers in de winkels en voorzieningen. Daarnaast kost deze 

parkeergarage € 6,4 miljoen. Daarmee is het de duurste variant voor grootschalig parke-

ren. Gezien de ervaringen in andere steden met ondergronds parkeren, zullen de boven-

grondse parkeerplaatsen eerst worden bezet. Dan pas zal men in een parkeerkelder wil-

len. Dit heeft onder meer te maken met het zich sociaal onveilig voelen. 

Verheugd zijn we ook over het loslaten van het eerder voorgestelde idee een parkeerei-

land in de Koningin Julianastraat te plaatsen. Het is goed, dat dit niet meer in de plannen 

staat. Hiermee zullen veel ouderen en ouders met jonge kinderen blij zijn.  

- Financiën  

Wij hebben de indruk dat veel ruimtelijke kwaliteit is opgeofferd aan euro’s. Dat is jam-

mer. Wij zijn er in de gesprekken van de afgelopen weken, die we met de bevolking van 

deze polder hielden, achter gekomen dat men het niet erg vindt als een beperkt aantal 

miljoenen gemeenschapsgeld in het centrum wordt gestopt. Als het maar een centrum is 

waaraan men wat heeft. Dat is met dit plan niet het geval. Zeker niet waar het De Deel 

betreft. Men beleeft de plannen van De Deel als een stadscentrum voor de randstad en 

niet als passend bij Emmeloord.  

- De Deel 

In het raadsvoorstel staat dat het ontwikkelingsplan voortbouwt op onder andere de am-

bitie van het masterplan. Dat is versluierend taalgebruik. Het is gewoon met elkaar in te-

genspraak.  

In het definitieve ontwikkelingsplan staat dat de bebouwing op De Deel bij de vaststelling 

van het ontwerpontwikkelingsplan richtinggevend was. Dat blijkt inderdaad uit de defini-

tieve versie. De meerderheid van de raad heeft daartegen toen, wellicht zonder de con-

sequentie goed te hebben doorgehad, ja gezegd. 

Het door ons aangereikte beeld van de fuik, waarin de raad zich zou laten lokken, is he-

laas bewaarheid. We hebben het ook vanavond weer moeten vernemen. Zie het nu nog 

maar eens om te draaien, met alle vriendelijke verzoeken en wensen. Kijkt u er nog eens 

naar. Houdt u vast. Of zijn het alleen maar opmerkingen? 

Binnen het collegeplan is vrijwel niets van deze zaken terug te vinden, als het over De 

Deel gaat. Er zijn overigens nog wel alternatieven waarin het wel kan. Dan verwijs ik 

maar weer naar de informatie die u heeft of kunt krijgen.  

 

De heer KALK: Ik heb er behoefte aan te reageren op twee punten.  

De VOORZITTER: Ik wil graag dat u dit in de tweede ronde doet, maar niet nu. Iedereen 

heeft het recht om in tien minuten zijn standpunt kenbaar te maken. 

 

De heer WASSINK: College, collega-raadsleden, wilt u weten wat de bevolking ervan 

vindt? Gebruik dan een rode en een groene kaart in het infocentrum. Laat alle bezoekers 

een gekleurde kaart in de stembus doen. U zult dan heel snel zien wat men ervan vindt. 

U hoeft dan niet te volstaan met een nutteloos A4’tje, waarvan de mensen de indruk 

moeten krijgen dat ze nog invloed kunnen uitoefenen, maar waarmee u verder echt niet 

iets mee kunt. Het is al een definitief plan.  

Ook de optimistische kijk “we komen er uit” gaat niet zonder meer op als het gaat over 

eigenaren van ’t Voorhuys, het theaterbestuur, de ondernemers in de Lange Nering-Oost, 

de woningbouwvereniging, de eigenaren van de kiosken. We moeten het allemaal nog 

zien. 

Wij denken dat u de realiteit uit het oog verliest. Is het niet zeer wenselijk om voordat 

we een definitief besluit nemen – het is vanavond al meer genoemd – dat eerst een ex-

tern bureau een risico-inventarisatie maakt? We overzien de consequenties van dit be-

sluit niet, waar het gaat over verwerving, planschade, tegenvallers als grondwaterpro-

blemen en noem maar op.  

Ik rond af. Het moge duidelijk zijn, dat ondanks positieve ontwikkelingen tussen ontwerp 

en definitief plan – die zijn er – de ChristenUnie/SGP tegen dit plan is en blijft.  
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Mevrouw GELUK: Ik kan beginnen met herhalen wat in september 2005 is gezegd. We 

zijn nog steeds voor een vernieuwing van ons centrum. We staan nog steeds achter de 

uitgangspunten. We willen nog steeds verder met Emmeloord-Centrum, maar het college 

maakt het ons wel heel erg moeilijk – ik kan wel zeggen: bijna onmogelijk – om mee te 

gaan in het voorstel zoals het nu aanwezig is. We blijven constructief, ondanks de krege-

lige, onvolledige en deels zelfs botte, bijna arrogante beantwoording van onze vragen. 

Een beetje vergelijkbaar met de wijze waarop ook anderen worden afgescheept.  

Ik hoop niet dat u zo werkt in het infocentrum, want dan zal het daar ongetwijfeld stil 

worden. 

Wij verwachten van het college meer dan een gebaar, meer dan een beweging. Het was 

van onze kant in september een nee, mits. Dat is het nog. Het is aan het college om er 

een ja van te maken. Tot nu toe is niets gebleken van luisteren, luisteren naar of reke-

ning houden met, behalve met de Paardenmarkt. Niet met de inwoners en niet met 

volksvertegenwoordigers. Kiest het college nu voor buigen of barsten? Voor slikken of 

stikken? Dan zijn er straks alleen maar verliezers.  

Draagvlak: de inwoners van Noordoostpolder moeten niet worden opgezadeld met een 

ontwikkelingsplan waarvoor geen draagvlak is. Dat is voor ons buitengewoon belangrijk. 

Is dat draagvlak al bereikt? Hoe ver bent u daarmee? Kunt u het hard maken? Wat heeft 

het babbelen in het infocentrum nu opgeleverd? Het draagvlak onder de ondernemers 

van de Lange Nering blijkt groter dan de advertenties deden geloven. De VVD-fractie 

blijft voorstander van het uitstellen van het besluit, zodat wij kunnen werken aan het 

draagvlak als het plan inderdaad de waarde en de kracht heeft die u zegt dat het heeft, 

zodat we eventueel ook het plan kunnen aanpassen, maar dat vooral kan worden inge-

gaan op de nog openstaande vragen, de open eindjes waarop u nog een antwoord moet 

geven. Dan kan ook duidelijkheid komen over een eventueel contract met Provast. 

De VVD-fractie is het eens met het merendeel van het plan. We hebben dit in september 

jl. ook al gezegd. De angel, het grote pijnpunt, is de enorme bouwmassa op De Deel en 

het moment van bouwen op de deel, alsmede de financiële risico’s.  

Minder massa op De Deel en behoud van bepaalde zichtlijnen, ongeveer van ’t Voorhuys 

naar de Leeuwenbrug, blijven voor de VVD-fractie van belang. Het voorstel is om onge-

veer 1.500 m² minder bouwmassa aan de Beursstraat te realiseren. Weg met het hoge 

punt tegenover ’t Voorhuys en dit ergens anders te compenseren, bijvoorbeeld langs het 

Lindenlaantje of bijvoorbeeld een van de flats (de portiekwoningen) daarvoor op te offe-

ren. Of u maakt een ander plan. 

Het tempo van de ontwikkeling van Emmeloord-Centrum, met name de bebouwing van 

De Deel moet gelijk opgaan met de ontwikkeling van de bevolkingsgroep in de Noord-

oostpolder. In uw plannen gaat u ervan uit dat in 2010 49.200 mensen in deze gemeente 

wonen. In 2015 zelf 52.000. Werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen (acquisitie!!) zullen 

dan nodig zijn. Het college committeert zich wat ons betreft aan vastgestelde criteria, 

goedgekeurd door ons als raad. Met de ontwikkeling van De Deel wordt niet begonnen 

voordat de doelen – een bevolkingsgroei van zo ongeveer 1.000 per jaar – zijn gereali-

seerd, er voldoende werkgelegenheid is, er koopkrachtbinding is en koopkrachttoevloei-

ing. De resultaten uit het verleden bieden niet zo veel garantie voor de toekomst.  

Zijn de criteria niet gehaald dan gaan we met elkaar uitstellen en eventueel zelfs herbe-

oordelen. U krijgt wat ons betreft een prestatiecontract. Met een beetje zelfvertrouwen 

moet u dat gemakkelijk aan kunnen. 

De VVD-fractie wil een eerlijke benadering van, ook eerlijke voorlichting over, de werke-

lijk te maken en gemaakte kosten. Gelden, die kunnen worden ingezet door de grond-

verkoop. Uit stukken in september 2005 hebben wij gelezen dat het ongeveer € 19 mil-

joen was. Deze gelden moeten niet worden verhuld, evenmin als de bedragen die al zijn 

uitgegeven, zoals met de aankoop van het CWI-gebouw, Lange Nering-West, busstation, 

enz. Geen volksverlakkerij, een woord dat u zelf hebt gebruikt. Het werkbudget voor 

Emmeloord-Centrum zou deel uitmaken van de grondexploitatie, budgettair neutraal was 

een van onze kaders. Echter, dat wordt zeker niet gehaald.  

We zijn het eens met de constructie om de grond in te zetten en daarvoor gelden te ma-

ken voor het totaalplan. Laten we het dan ook zo noemen.  



 20 

De financiële risico’s. Zijn er financiële risico’s en zo ja, welke? Is de gemeente financieel 

aansprakelijk bij mogelijke leegstand of draagt zij de risico’s samen met anderen en zo 

ja, met wie?  

In het contract, dat nog moet worden vastgelegd, zal worden opgenomen wie verant-

woordelijk is voor het risico van eventuele leegstand op De Deel. Als dat zo is, dan bete-

kent het voor de VVD-fractie geen besluit als er geen zicht is op de inhoud van een der-

gelijk contract. 

Financiële ellende rondom het ziekenhuis – en dan vergelijk ik inderdaad appels en peren 

– willen we niet herhalen. We hebben er nog voldoende blauwe plekken van. Op Dronten 

zijn we ook bepaald niet jaloers.  

Ik heb dan nog niet gesproken over mogelijke planschaden en over de risicoanalyse, 

waarop we nog steeds wachten.  

Uit de analyses van de andere plannen blijkt dat het ook anders kan. Uw benadering 

daarvan was niet zo positief.  

Ik wil nog een paar punten noemen, waarbij ik niet wil herhalen wat in september jl. is 

gezegd: 

- Belvedère; als het college van mening is dat in de hele polder rekening moet worden 

gehouden met de Belvedère-uitgangspunten, met onze historie, dan moet dit ook worden 

teruggevonden in het centrum van Emmeloord: een open middenterrein, assenkruis, 

eenvoud. In het buitengebied mag je geen woning uitbreiding; er wordt dan meteen ge-

roepen: het moet wel de uitstraling houden van een eenvoudige pachterswoning. Waar is 

hier het respect voor het verleden? Als hier het verleden geen rol speelt, dan ook niet in 

de rest van de polder. U wilt toch niet aan precedentwerking beginnen? Of wilt u meten 

met twee maten? 

- Van schade aan zittende ondernemers mag geen sprake zijn, zei u in de voorlichtende 

bijeenkomst.  

- Hoe zit het dan met ’t Voorhuys, dat nog steeds niet akkoord is met verplaatsing van 

de ingang van het hotel? Anders dan de berichten van het college. Hoe zit het met het 

theater? De brief met bezwaren is nog steeds actueel, anders dan de mededelingen tij-

dens de infobijeenkomst. De voorkeur van de VVD-fractie voor de situering van de bios-

coop aan de noordzijde of op de plaats van het Landbouwhuis mag bekend zijn. Uitstel 

van het besluit betekent ook duidelijkheid over gevonden oplossingen met betrekking tot 

’t Voorhuys en het theater, maar ook bijvoorbeeld voor andere punten. 

- Het busstation. Tijdens de informatiebijeenkomsten is het genoemd als een vreemd ob-

stakel in het gehele gebeuren. Het busstation zou op termijn moeten worden verplaatst. 

Het huidige busstation zou dan in een bushalte veranderen. Voorlopig kunnen we het 

busstation ook verkleinen. Ik heb er nog nooit zes bussen tegelijkertijd zien staan. Ik ben 

het met anderen eens, dat de busrestauratie een vreemd los blokje op de kaart is. Ik ga 

niet vaak met de bus, maar ik ga wel vaak mensen halen en brengen.  

- Er moet evenwicht zijn tussen oost en west, zodat op termijn ook daar van tweezijdig 

winkelen sprake kan zijn, inclusief zo nodig de sloop van de flats die steeds gedateerd 

zijn genoemd en nu bijna heilig worden verklaard.  

- Het centrum moet bereikbaar zijn. Onbetaald parkeren blijft, zonder het etiket van een 

onrendabele top van de parkeergarage; de kosten drukken immers op het hele centrum. 

De exploitatie van de parkeergarage kan geheel of gedeeltelijk worden betaald uit de ex-

tra OZB die we gaan binnenhalen met al die nieuwbouw.  

- De onevenwichtige verdeling van de parkeerplaatsen hebben we al genoemd. Daar 

waar de meeste parkeerbehoefte zal zijn, zijn de minste parkeerplaatsen.  

- Voor de evenementen moet u een geschikte plaats zoeken. De huidige plaats is niet ac-

ceptabel. Een voorbeeld, we blijven constructief, zou bijvoorbeeld kunnen zijn het terrein 

van het paardensportcentrum.  

- De verplaatste supermarkt moet zo worden ingebouwd dat we er blij mee kunnen zijn. 

De dagwinkels moeten een goede plek krijgen. We weten nog steeds niet waar zij zullen 

komen. Het monument moet een waardige plaats in het centrum krijgen, de watertoren 

een publieksvriendelijke functie. Gezocht moet worden naar meer cultuur en kunst in het 

centrum. Hierop moeten antwoorden komen voor we besluiten. U heeft nog ruim een 

week daarvoor.  
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- De invulling van het oude postkantoor moet u niet frustreren met uw plannen. Het 

duurt nog lang genoeg voordat alles op De Deel wordt gerealiseerd. Een bestemmings-

wijziging moet daarvoor snel plaatsvinden.  

 

De heer VERMEULEN: Ik vroeg mij af of ik wel het woord moest voeren. Het CDA heeft 

uiteindelijk al bepaald dat wij voorstander zijn van dit plan. Dus, wat voeg ik dan nog 

toe? 

Na het masterplan, het voorlopig ontwerp en de uitgebreide toelichtingen, tekeningen, 

consultatieronden, moeten we vanavond onze mening geven over het definitieve plan 

met tevens het meewegen, voorzover het al kan, van de alternatieven.  

Een zeer ingrijpend gebeuren, dit plan, dat voor de komende misschien wel tientallen ja-

ren het beeld van Emmeloord zal gaan bepalen. Niet voor niets is er door alle betrokke-

nen serieus naar gekeken. Gewikt en gewogen. Vrijwel iedereen die de plannen heeft be-

keken is het erover eens. Er moet iets gebeuren. De een die denkt dat met een potje 

verf, een boompje hier en daar de koopkracht vanzelf wel zal komen. De ander pakt de 

terugloop van ons centrum meer principieel aan.  

D66 is van mening dat een ingrijpende structurele aanpak essentieel is. Wij geloven in de 

koopkrachtanalyse in het laatste geactualiseerde dpo.  

Regeren is vooruitzien. Alle betrokkenen twijfelen niet aan de toekomstscenario’s. Het 

meningsverschil zit hem in de tijddruk en de tijdbalk.  

Wordt het nu 2010, 2015 of wellicht Sint Juttemis dat de bevolking op het niveau is, dat 

noodzakelijk is voor de betaalbaarheid van het centrum? Daarom gaat het. Van BAN tot 

BUN, de groei zal komen, maar wanneer?  

Wij hebben het voorstel natuurlijk uitgebreid bestudeerd. Alle onderdelen zijn door het 

college aan elkaar gekoppeld. Verwijder je bijvoorbeeld de parkeergarage dan is geen 

supermarkt meer nodig. Volgens het college is die weer te trekker om de loop erin te 

houden. Kortom, het is eigenlijk stikken of slikken vanavond en dit onder een enorme 

tijdsdruk.  

Inhoudelijk: 

- Communicatie.  

Opvallend vinden wij de wijze van omgaan met kritiek op de plannen. Ondanks de goede 

bedoelingen van het college zien wij een verstarring van standpunten. De toonzetting 

van sommige stukken van het college is op zijn minst minder politiek geformuleerd. Vol-

gens mij is het college gewoon geschrokken van de impact, die de protesten kennelijk 

hadden op de gemoedsgesteldheid van het college of van de collegepartijen en dat zo 

vlak voor de verkiezingen.  

Ik weet nog goed dat de wethouder – enkele maanden geleden – op vragen van Chris-

tenUnie/SGP over het moment go of no go antwoordde dat alles nog bespreekbaar was. 

Het zou pas later aan de orde komen. 

Nu wordt het met stoom en kokend water er doorheen gejast. De keuze is eigenlijk ge-

woon: ja of nee, zonder compromissen. Ik heb sterk getwijfeld bij het voorstel van de 

VVD in de raadsvergadering van september 2005, om een en ander over de verkiezingen 

heen te tillen. Ik denk dat dan uitstel afstel zou worden. Dat ging en gaat ons te ver.  

Voor ons die – laat ik duidelijk zijn, ook richting CDA – positieve zaken zien in het plan, is 

het nemen van een besluit nu niet zo’n probleem, maar voor een positief ingestelde criti-

cus is dit een frustratiemoment, die het idee van regentesk gedrag niet kan onderdruk-

ken. Kortom, de conclusie is: de communicatie kon beter en moet in de uitvoeringsfase 

beslist beter.  

Daarentegen constateren wij ook dat de tegenstanders van dit plan werd erg snel hebben 

geroepen: het is niks, het wordt niks. Dit, terwijl de raadsleden de echte inhoud van de 

plannen nog niet eens kenden, laat staan de man in de straat die afhankelijk is van de 

pers.  

Het zal wel een teken van de tijd zijn, met een kort lontje. Boe roepen is altijd gemakke-

lijk. 

Overigens constateren wij verschillende belangen bij de ondernemers. De een wil het 

liefst vanavond nog beginnen met heien; de ander zal tot de Raad van State gaan om het 
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plan tegen te houden. Immers, je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Hoezo 

risico lopen? 

Feit is wel dat de belangen van de ondernemers ook voor ons zwaar wegen. We zijn het 

eens met het gelijke tred houden van de bouw met de bevolkingsgroei en dus de ver-

wachte koopkracht.  

- De Deel.  

Wij zullen trachten de hoofd- en bijzaken te scheiden en komen tot een volgend voorlo-

pig oordeel. Onze insteek is altijd geweest om van het centrum een gezellig en bruisend 

gebied te maken, aantrekkelijk voor het winkel- en het uitgaansgebied. De bouwmassa, 

of de blauwe klont, zoals die nu wordt voorgesteld, vinden we te fors. Wij zijn bang voor 

Drontense ellende. De helft van De Deel wordt bebouwd. Het plein echter zo laten vinden 

we ook maar niks. Niet voor niets hebben wij altijd gepleit voor het verplaatsen van de 

bibliotheek, de kunstuitleen, de podiumfunctie van het Muzisch Centrum en noem maar 

op. Overigens, een mooie trouwlocatie zou eigenlijk ook moeten kunnen. 

De conclusie van de wethouder was dat dit ten koste ging van de winkelruimte. Ofwel: 

het leverde te weinig op en het kostte alleen maar geld. Nu worden er twee pleinen ge-

maakt op De Deel. Door het plaatsen van de bios naar ’t Voorhuys ontstaat een soort 

pleintje met de mogelijkheid van twee terrassen. Wij vinden deze plek, naar het auto- en 

het fietsverkeer – hoewel autoluw – minder geslaagd. Verderop, tegenover het restau-

rant, is ook een plein, ter grootte van het Kettingplein getekend. Op zich akkoord, maar 

eigenlijk te klein als, zoals wij willen er ook nog een soort podium of fontein op zou moe-

ten passen. Kortom, de invulling zou meer gericht moeten zijn op horeca en gezelligheid. 

Ook al is er maar een beperkt aantal dagen met zon. Het klimaat wordt overigens wel 

warmer, maar dat terzijde. 

Het moet naar onze mening mogelijk zijn om bijvoorbeeld een croissanterie, bistro, bruin 

café's en dergelijke ruimte te geven. Wellicht meenemen in de uitvoeringsfase of in de 

brancheringscommissie.  

Op de pleintjes zijn fietsenstalletjes gepland. Voorwaar een schitterende plek, maar kan 

het niet anders? Komen er beveiligde fietsenstallingen rond het busstation? De beoogde 

plek van de bios is kennelijk een feit, ondanks weerstand van ’t Voorhuys en andere on-

dernemers.  

Als wij echter hadden geweten dat de locatie postkantoor ook beschikbaar zou komen, op 

korte termijn, dan hadden wij gepleit om dat plekje ook maar eens bij het centrum te be-

trekken en wellicht daar de bios mogelijk te maken.  

Waarom kan het postkantoor er niet bij worden betrokken? Ook iets dat de VVD heeft 

voorgesteld. Zou het wellicht iets zijn voor de bibliotheek?  

- Parkeren 

De parkeerdruk lijkt nu al groot, maar wij vinden het nu nog wel meevallen. Feit is wel, 

dat als de bevolkingsgroei of de koopkracht zich verder zal ontwikkelen, de parkeerdruk 

verder zal toenemen. Laten we daarop dan wachten en nu geen onomkeerbare zaken, 

zoals een parkeergarage, gaan bouwen. Als wij de Paardenmarkt snel inrichten als par-

keerruimte en de plannen voor de Korte Achterzijde snel uitvoeren, dan is voor de mid-

dellange termijn het parkeerprobleem opgelost. De planning om in 2008 al met De Deel 

te beginnen lijkt ons erg snel. Het geeft ons de ruimte om nog eens goed na te denken 

over de uitvoering van dit deel.  

- De Lange Nering-Oost.  

Wij kunnen ons vinden in de plannen rond de Korte Achterzijde en het Kettingplein. Dit 

geldt nog niet voor de plannen rond de Lange Nering-Oost. Bij ons zit het probleem in de 

dagwinkels. Deze winkels belemmeren een structureel bredere aanpak. De beste oplos-

sing lijkt ons daar tweezijdig bewinkelen. In dat kader ben ik blij dat PvdA/GroenLinks 

met ons meedenkt. 

In dat geval is de verhouding van het westelijk deel namelijk beter. Ten opzichte van het 

plan van aanpak, zoals in het masterplan en het alternatieve plan van ChristenUnie/SGP 

wordt dit ook genoemd. Die plannen moeten toch te combineren zijn met uw voorstel?  

Tot slot een constatering en een conclusie. Er zijn op dit moment veel onzekerheden. Het 

klimaat voor ondernemers om nu te veranderen is niet gunstig.  
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Onze conclusie is: wacht nog een paar jaar met onomkeerbare zaken als de parkeergara-

ge, de super en de gebouwen daarboven. Wacht zeker niet met het verbeteren van de 

structuur, zoals parkeren, Lange Nering-West en -Oost, Korte Achterzijde, Kettingplein 

en Paardenmarkt. Het geldt ook voor de gebouwen naast de Poldertoren, zoals het ar-

beidsbureau, de busrestauratie en de woningbouwimpuls van Mercatus, voor zover die 

niet op De Deel ligt.  

Politiek is durf hebben en je niet laten leiden door de waan van de dag. Het alternatieve 

plan van de ChristenUnie/SGP heeft veel van onze bezwaren meegenomen. Wij waren 

het in september 2005 met haar invulling van de Lange Nering-Oost eens. Echter, er was 

toen zonder een financiële onderbouwing geen goede afweging te maken. De invulling 

van de deel door ChristenUnie/SGP gaat op een aantal punten ook in onze richting. Ik 

heb dat plan vanmorgen pas kunnen bestuderen. Daarom wil D66 tussen nu en de 

raadsvergadering een gedegen hernieuwde reactie van het college op dit redelijk alterna-

tief.  

Onze conclusie is dus dat wij eigenlijk van u een antwoord willen afwachten voordat wij 

tot een advies komen. 

 

De VOORZITTER: Het woord is aan het college.  

 

Wethouder de heer MULDER: Het college wil u dankzeggen voor al uw bijdragen. Laat ik 

in ieder geval het volgende zeggen. Ik denk in de eerste plaats aan de woorden die de 

heer Wassink heeft gesproken. Ik ben van mening, dat hij dit altijd – vorige week heb ik 

hem in een BAN gadegeslagen – voortreffelijk doet. Hij heeft het ook vanavond op een 

respectvolle wijze gedaan. Dat ik het in zijn ogen minder doe, dat zou best kunnen. U 

bent er gewoon beter in. Ik vind dat u het op een voortreffelijke respectvolle wijze doet. 

Waar het onder andere door mij wel eens een beetje minder gaat, vind ik jammer. Dat 

kan nooit de bedoeling zijn. Ik deel uw opvatting dat we respectvol met elkaar moeten 

omgaan. Dat laat uiteraard onverlet dat ik het niet eens ben met uw inhoudelijke visie op 

de ontwikkeling van Emmeloord-Centrum. Het signaal en de oproep om het respectvol te 

doen is duidelijk. U geeft er een goed voorbeeld van. Goede voorbeelden verdienen na-

volging.  

Het college wil teruggaan naar 29 september 2005 en proberen om op hoofdlijnen te re-

ageren.  

Het college moest huiswerk doen, sinds 29 september 2005. Dat beperkte zich tot vier 

hoofdonderdelen: 

- het dpo 

- de Lange Nering-Oost 

- het parkeren 

- de Paardenmarkt 

Dat waren de vier hoofdcomponenten waarvoor u van ons heeft gevraagd om daarop 

specifiek huiswerk te doen. We moeten laten zien wat we daarmee hebben gedaan.  

Wij hebben ons best daarvoor gedaan.  

Ik wil in de eerste plaats een opmerking maken over het distributieplanologisch onder-

zoek. Ik ga niet uitgebreid in op de werkwijze. Wij hebben op een voortreffelijke wijze, 

heel transparant samengewerkt met de ondernemers in het plangebied, verenigd in het 

georganiseerde verband Bedrijven Actief Noordoostpolder. Tot op de dag van vandaag 

vinden wij dat we heel goed hebben gewerkt. Het is ook goed wat we in 2005 hebben 

gedaan. De uitkomsten zijn prima onderbouwd. We hebben ook nog even BRO laten kij-

ken naar wat een inspreker hier via een andere firma naar voren heeft gebracht. 

Ons is gebleken dat er misschien wel heel veel gebruik is gemaakt van de onderzoeksre-

sultaten van BRO. Onze adviseur heeft vandaag nog het college geadviseerd dat er niets 

mis is met de uitkomsten van ons BRO-onderzoek.  

Ten aanzien van de winkelruimten, die bij de groei van Emmeloord, de groei van Noord-

oostpolder nodig zijn – immers, het gaat erom dat we met dit plan voorbereid zijn op de 

komende veertig jaar – zegt het dpo dat het verstandig is dat in het ontwikkelingsplan de 

groei van het winkelcentrum in Emmeloord wordt meegenomen. 
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Laten we de koe maar bij de horens vatten. De heer Boeg heeft hierover opmerkingen 

gemaakt. Bijna alle fracties hebben er opmerkingen over gemaakt. Erkent het college dat 

er een samenhang is tussen de groei van de bevolking, de groei van woningen en het 

gegeven waarop wij het nieuwe winkelvolume op De Deel kunnen toevoegen aan het be-

staande winkelvolume? Jazeker. Het is voor ons belangrijk om samen met de onderne-

mers te kijken of je verstandige dingen kunt doen binnen de doelstellingen van het ont-

wikkelingsplan, om de knelpunten die we op dit moment in Emmeloord-Centrum ervaren 

op te lossen. We zijn daarmee volop bezig. We hebben daarnaar de afgelopen dagen ge-

keken. We hebben uiteraard naar de negen wenspunten gekeken. Het gaat om de wens-

punten 2 en 3, die in de BAN-brief zijn vermeld. Kun je daar naar elkaar toegroeien en 

kun je een verbindingslijn naar elkaar aanbrengen?  

De eerste tekenen wijzen in een richting dat we goed op weg zijn. Dat is de beleving van 

het college. Naar mijn smaak is het op dit moment ook de beleving van de leiding van 

Bedrijven Actief Noordoostpolder.  

Waarop zouden wij kunnen uitkomen om de verbinding naar elkaar toe tot stand te bren-

gen? 

De drie componenten, die we misschien nog niet eerder hebben gecombineerd, kunnen 

we mogelijk combineren, namelijk  

a. De opgeleverde en in aanbouw zijnde woningbouw in Noordoostpolder. Het accent 

mag dan worden gelegd op Emmelhage.  

b. De uitvoering van het dpo winkelvolume op De Deel. De nieuwe toevoeging. Hoe kun-

nen we die op een verstandige manier temporiseren, als dit nodig is. Daarna wellicht 

combineren met op voorraad bouwen van x vierkante meters winkelvolume. 

c. Een model waarbij je temporiseert en dan enigszins gaat faseren, waarbij je dan uiter-

aard de relatie legt: Wat zijn de financiële consequenties van dit model of deze systema-

tiek?  

Wij zijn daarover aan het nadenken. Sommigen van u hebben gezegd dat het instrumen-

tarium zo concreet mogelijk moet worden gemaakt. Ook het college is van mening dat 

prestatieafspraken in deze systematiek moeten gemaakt, tussen gemeente, Provast en 

de ondernemers, georganiseerd in BAN. We vinden het een benadering, een model, 

waarbij je op een verstandige manier de uitkomsten van het dpo en de toevoeging van 

winkelvolume de komende jaren op De Deel kunt begeleiden, zodat het voor iedereen 

een aanvaardbare weg is. Wij hebben het tempo er in en hopen dat we dit tempo kunnen 

volhouden en dat we daarvoor een instrumentarium kunnen ontwikkelen dat wij voor 2 

maart 2006 kunnen afronden.  

Dit ten aanzien van dpo, temporiseren, faseren. Het college is ervan overtuigd, dat de 

kwaliteitsimpuls, die ook in het dpo-onderzoek aan de orde is: laat Emmeloord-Centrum 

koopkrachtbinding krijgen, versterken, behouden en laat de koopkrachtafvloeiing niet 

door onze vingers glippen. Er is volume nodig. Deze componenten, met het ambitieni-

veau dat wij subregionaal koopcentrum willen worden, wil het college overeind houden. 

Ik heb ook begrepen dat de ondernemers dit ook graag overeind willen houden. Het is in 

het belang van de ondernemers en van de consumenten. Wij proberen daartussen een 

brug te bouwen, op korte termijn.  

 

Het tweede huiswerkpunt dat het college van de raad moest uitvoeren: kunt u de Lange 

Nering-Oost versterken? Het is een wens, die bij u leefde op 29 september 2005.  

Het college heeft de afgelopen tijd, zeker na 29 september 2005, de stappen in de goede 

richting gezet. De eerste versterking – het is de mening van het college, maar ook van 

de ondernemers in de Lange Nering-Oost – is het opknappen van de openbare ruimte, 

zoals verwoord in het ontwikkelingsplan. Het gaat er nu om: is het haalbaar om samen 

met de Stichting Passage in de Lange Nering-Oost daar een plus te zetten op de basisva-

riant, de ontwikkelingsvariant, die we in ons ontwikkelingsplan hebben opgenomen. We 

zijn vorig jaar begonnen, samen met de ondernemers van de Lange Nering-Oost, na te 

gaan of wij die weg zouden kunnen bewandelen. Het heeft een poosje stil gelegen, maar 

afgelopen week – tot en met gisteren – hebben wij elkaar weer kunnen vinden, letterlijk 

en figuurlijk. Wij zijn weer in gesprek geraakt met de Stichting Passage, om te kijken of 

je een plus kunt zetten op de versterkingsvariant. Waaruit kan die plus bestaan? Een 
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tweede plus is de extra parkeergelegenheid en bereikbaarheid op de Paardenmarkt. In de 

tekst is gesproken over “voorlopig”. Laat duidelijk zijn: het is parkeren op de Paarden-

markt. Daarbij horen verder geen woorden.  

De extra bereikbaarheid op de Paardenmarkt van 250 parkeerplaatsen is ook een ver-

sterking voor de ondernemers in de Lange Nering-Oost. Misschien wel in het bijzonder 

voor de ondernemers daar.  

In de derde plaats is ook de versterking – en het college is zich dat de afgelopen tijd 

sterker bewust geworden – van de winkelfunctie, de versterking van het haltermodel op 

het Smedingplein. Het staat nu al in de teksten van het ontwikkelingsplan van het college 

maar wij zijn van mening dat het ter versterking van de Lange Nering-Oost is om daar de 

passantenstroom goed op gang te brengen, zodat we ook die versterking aan het Sme-

dingplein door verplaatsingen e.d. kunnen bereiken. Als daaruit verplaatsing van de Zui-

derkade moet voortkomen, dan willen wij dat positief benaderen.  

De vierde versterkingsmogelijkheid, waarvan we proberen na te gaan of deze haalbaar 

kan worden gemaakt, is het tweezijdig winkelen richting het noorden zetten met de 

straat in het midden. We denken hierover na met de ondernemers. We hebben elkaar 

gisteravond gezegd: wij gaan samen op weg om te kijken of deze twee hoofdvarianten 

een extra versterking van Lange Nering-Oost mogelijk is en welke consequenties dit 

heeft. Het zal duidelijk zijn, dat als wij daar ingrepen doen, dit in de variant van de dag-

winkels e.d. alleen op basis van consensus kan. Ik wil niet verhelen dat het uiteraard fi-

nanciële consequenties heeft. Ook financiële consequenties voor de gemeente. Het colle-

ge heeft daar geen ja tegen gezegd, maar heeft wel aangegeven: wij gaan er samen 

over nadenken om te kijken of de versterking in deze richting mogelijk is.  

Dit is op hoofdlijnen het nadenken over de situatie in Lange Nering-Oost.  

 

We hebben van u een opdracht gekregen over het parkeren. Als ik het goed heb begre-

pen dan bent u daar allen redelijk tevreden over. We doen het graag samen met de on-

dernemers en anderen. Eerder hadden we een onderbouwing waarbij we van mening wa-

ren dat 1.700 parkeerplaatsen ook wel dicht bij het optimum zouden liggen. We hebben 

ook daar een plus opgezet. We zijn ook gestimuleerd. We luisteren dus wel degelijk naar 

elkaar. We zitten nu op een parkeercapaciteit van 1.950 parkeerplaatsen in het totale 

centrumplan. Dan nog een opmerking over de parkeergarage. Als het aan het college ligt 

– en het is ook verwoord in ons ontwikkelingsplan – betaalt de gemeente de kosten van 

de bouw van de parkeergarage, via kosten en opbrengsten die in de stukken staan. Een 

en ander is transparant gemaakt voor de bevolking door de huis-aan-huiskrant. De on-

dergrondse parkeergarage krijgt 300 parkeerplaatsen. Een van u heeft gezegd, dat hier-

van twintig plaatsen aan bewoners worden verkocht. Dat is het uitgangspunt in het ont-

wikkelingsplan. De exploitatie van de parkeergarage zal gefaseerd in de programmabe-

groting worden opgenomen. De heer Kalk kan best gelijk hebben. Op dit moment zijn 

veel componenten meegenomen, die gebruikelijk zijn bij de exploitatie van een parkeer-

garage, op basis van ervaringscijfers van Royal Haskoning, die ons daarbij heeft geadvi-

seerd.  

Als de CDA-fractie zegt dat er nog enkele factoren zijn die wellicht in de exploitatie moe-

ten worden meegenomen of u ziet enkele zaken niet, dan geef ik nu aan hoe wij tot de 

onderbouwing zijn gekomen. Indien u zegt dat het schraaltjes is, zouden het niet een 

paar euro meer moeten zijn – in figuurlijke zin – dan kunt u daarin wel gelijk hebben.  

Wij menen dat we de opdracht voor het parkeren keurig hebben uitgevoerd. 

De Paardenmarkt. Ik heb alom instemming gehoord hoe wij dit hebben opgelost. 

Dit waren de vier hoofdpunten die we van de raad hebben meegekregen. We moesten 

daarop de nadere uitwerking doen. Dat is ons huiswerk geweest. Ik laat het aan de raad 

over of deze tevreden is over het huiswerk. Sommigen van u hebben daarover wat signa-

len afgegeven. Degenen die al hebben gezegd er redelijk tevreden over te zijn, dank. 

Degenen die hebben gezegd er nog behoorlijk kritisch over te zijn: ook dank. Het houdt 

ons scherp.  

 

Nu nog enkele onderdelen uit de bijdragen. 
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- De brancheringscommissie. Wij staan daar achter. Een brancheringsvisie op Emme-

loord-Centrum is nodig. Hoe meer een brancheringscommissie kan hoe beter het is en 

hoe liever wij als college het hebben. Een dergelijke commissie heeft een beperkte pols-

stok. Het doen zonder brancheringscommissie zouden we niet moeten willen in dit ont-

wikkelingsplan. We moeten ook realistisch blijven over de sturingsmogelijkheid van een 

brancheringscommissie. De samenstelling, gemeente, ontwikkaar, BAN, is een goede ba-

sissamenstelling. Als daarbij nog enkele andere adequate mensen bij moeten en kunnen, 

dan is het prima. Ik houd zelf altijd van een paar slimme, kiene vrouwen. Evenwicht tus-

sen mannen en vrouwen lijkt mij goed. Ik kijk even naar mevrouw Geluk en ik weet dat 

we het daarover eens zijn.  

- Evenemententerrein. Ik ben het wel eens met opmerkingen hierover. VVD en 

PvdA/GroenLinks hebben we wel eens gezegd of we niet en-en moeten doen: de huidige 

ruimte-invulling op De Deel, waar we in dit ontwikkelingsplan de evenementen hebben 

gesitueerd en zou je ook niet naar een andere plek moeten kijken. U noemt de Sportlaan 

en de paardenaccommodatie. Ik heb van uw collega’s van de PvdA/GroenLinks-fractie 

wel eens de reactie gehoord “stel dat de Zuiderzeespoorlijn niet komt, dan is het land-

bouwkaveltje van 4 ha voor de firma Lassche eigenlijk ook wel een aantrekkelijke loca-

tie.” Het is in ieder geval in de nabijheid van het centrum. Het college vindt stimulerend 

aan deze opmerkingen dat wordt nagedacht over deze zaak. 

- Wandelroutes; het college is daar dol op. De heer Kalk heeft daarover een goede op-

merking gemaakt. Als je parkeerterreinen hebt, maak dan ook de wandelroutes voor de 

voetgangers, de consumenten, optimaler dan op dit moment. Je moet dat in de infra-

structuur meenemen.  

- Een risicoanalyse. Wij gaan die maken. Mijnheer Wassink, ook al hebben wij verschil 

van visie hoe Emmeloord-Centrum moet worden ontwikkeld, wij luisteren uiteraard ook 

goed naar de ChristenUnie/SGP. Een van de dingen die u naar voren heeft gebracht in 

een vorige raadsvergadering: zou het niet wenselijk zijn een risicoanalyse te maken, is 

juist. Het is voor ieder plan goed. Wie de schoen past, trekke hem aan. Uw suggestie dat 

het college dit ook moet doen, is overgenomen. Wij hebben een risicoanalyse door de 

firma Tauw laten maken; een en ander is nog niet helemaal afgerond. Zodra de risico-

analyse door het college is vastgesteld, zal deze u op een passende wijze beschikbaar 

worden gesteld.  

 

De heer WASSINK: Gebeurt het nog voor 2 maart a.s.? 

 

Wethouder de heer MULDER: U doet veel voor 2 maart, maar wij ook. Uiteraard voor 2 

maart a.s. 

Ik ga nu wat sneller door de aantekeningen, omdat ik de hoofdpunten heb gehad.  

Er zijn opmerkingen gemaakt over de massaliteit, de bebouwing op De Deel. Het college 

kiest voor een iets andere invalshoek van een nieuwe ruimtelijke inrichting van het totale 

Deelgebied. Als je ziet welke functies er op dit moment in het gebied van De Deel zijn 

(op De Deel en de randen), dan zie je dat de functies een nogal drastische wijziging on-

derdaan. We creëren in het nieuwe deelgebied verschillende pleinen: een cultuurplein, 

een stadsplein overeenkomstig de doelstellingen en kaders, die de raad het college heeft 

meegegeven, een accommodatieplein, een evenementenplein en een parkeerterrein. Het 

is een nieuwe en kwalitatief hoogwaardige invulling van de gezelligheid (horeca, uitgaan 

en genieten). U bent inmiddels in het bezit van een bezonnings- en schaduwoverzicht. De 

sombere teksten die ik wel eens lees van “alles komt in de schaduw” zijn niet terecht. U 

bent daarvan inmiddels ook wel op de hoogte.  

De kwaliteit van de bebouwing, de mate waarin dit kwaliteit is; onze rijksbouwmeester, 

de heer Patijn, heeft de teksten daarover met respect voor het verleden verwoord in het 

beeldkwaliteitplan. Wij kunnen niet anders dan het daarmee eens te zijn. Er wordt op-

nieuw veel ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit ingericht op De Deel.  

 

De VOORZITTER: Ik wil graag dat u nog antwoord geeft op de bibliotheek, de verplaat-

singen van supermarkten, de gevolgen van het afwijzen van het plan. 
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Mevrouw GELUK: Mag ik ook iets weten over het draagvlak.  

 

Wethouder de heer MULDER: De bibliotheek. Wij hebben de knoop doorgehakt, na daar-

over lang te hebben getwijfeld, met sommigen van u. Wij respecteren op dit moment dat 

het bestuur van de bibliotheek het niet eens is met het verplaatsen van de bibliotheek. Er 

zitten ook financiële aspecten aan. U heeft de onderbouwing daarvan sinds september 

2005 in uw bezit. Alles afwegende hebben wij ervoor gekozen om de bibliotheek niet te 

verplaatsen naar het centrumgebied. Wij erkennen de positie en de rol van de moderne 

bibliotheek, waarin elektronica een rol speelt. Wij hebben daarin een keuze gemaakt, 

met meer en minder pijn in ons hart. 

- De bioscoop: Het kan niet zo zijn dat het college in een positie is, terwijl u daarover op 

29 september 2005 een raadsbesluit heeft genomen, daaraan niet loyaal uitvoering te 

geven. U heeft besloten dat de bioscoop aan de Beursstraat komt. De positie van het col-

lege is dat wij raadsbesluiten uitvoeren. 

 

Mevrouw GELUK: Heeft u overeenstemming met het theater? Ook dat is nog steeds niet 

geregeld. 

 

Wethouder de heer MULDER: Wij hebben geen eindconclusies met het theaterbestuur. 

We voeren wel constructief overleg. 

- Supermarkten. Het zal duidelijk zijn dat het college op hoofdlijnen kiest voor het hal-

termodel. Wij kiezen voor versterking van de winkelfunctie in de vorm van een super-

markt, die vervolgens onzichtbaar is op De Deel. Als we supermarktverplaatsing naar De 

Deel kunnen opnemen in de samenwerkingsovereenkomst, dan zal mij het een lief ding 

zijn. Net zo goed als andere opmerkingen terecht moeten komen in de samenwerkings-

overeenkomst. We kiezen ook voor versterking van het haltermodel aan het Smeding-

plein. Ook daar mag de supermarktfunctie worden versterkt.  

- Draagvlak. Het is een tamelijk subjectieve term. Ik weet het niet. Ik weet wel, dat er 

verschillende uitingen van draagvlak zijn. De afgelopen week is zeer frequent contact 

geweest met de ondernemers in het gebied. Ik zeg niet dat iedere ondernemer het met 

het plan eens is. Dat is niet zo. Echter, de houding bij de ondernemers inclusief BAN is 

niet dat zij de stap niet willen zetten. Als u het draagvlak afmeet aan de mensen die de 

moeite nemen om ingezonden brieven in de krant te laten plaatsen, dan zie ik daar veel 

kritiek. Echter, ik weet niet of het een voldoende uiting van draagvlak is. Het draagvlak 

onder de bevolking weet ik niet. In het centrum ontmoet ik veel mensen die mij vragen 

“u houdt uw rug nu toch wel recht. Na tien jaar moet er eindelijk iets gebeuren.” Dit col-

lege heeft in ieder geval een visie en een plan. De eerste vervolgstap is dat de lokale 

overheid moet weten wat zij wil. Dit college weet dat. Ik weet wel, dat er kanttekeningen 

worden geplaatst. Wij moeten na tien jaar nu eens een knoop doorhakken. Ik ontmoet 

veel positieve reacties. Net zoals de heer Wassink zei dat hij andere reacties hoort.  

- Gevolgen van het afwijzen van het plan. Daarvan ga ik niet uit. 

  

De BURGEMEESTER: Ik wil een opmerking maken over de massaliteit op De Deel. We 

zijn begonnen met de discussie dat er een gezellig plein moet komen. De Deel is dat op 

dit moment niet. Het college is daarin naar zijn mening geslaagd. Nu is opeens de kritiek 

dat de massaliteit te veel is. Grote pleinen zijn niet gezellig. De maat van deze pleinen is 

zodanig dat er gezellige pleinen kunnen ontstaan. Er is nooit de kritiek geweest, ook in 

september jl. niet, dat de massaliteit op De Deel te groot werd.  

 

Mevrouw GELUK: Dan wil ik wel voorlezen wat toen is gezegd. 

 

De BURGEMEESTER: De aanleiding voor het gezellige plein was: dat grote pleinen niet 

gezellig zijn. Willen we een gezellig plein, dan moet het een kleiner plein zijn. Laten we 

dat in de overwegingen meenemen.  

 

De VOORZITTER: De tweede termijn.  
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De heer KALK: Dank aan het college voor de beantwoording van de vragen die door het 

CDA in eerste termijn zijn gesteld. Ik haal een paar van de voor ons belangrijke elemen-

ten naar voren. Wij hebben het college in eerste termijn gevraagd of het slikken of stik-

ken is. Onze conclusie na deze eerste termijn van het college is, daar waar het college 

ten aanzien van temporiseren en faseren tot een invulling komt, dit gebeurt in een soort 

van drietrapsraket, waarbij de derde raket eerst temporiseren en vervolgens enigszins 

faseren is, volgens de wethouder. Voor onze fractie zit daarin ruimte. Het is dan niet 

meer slikken of stikken. Of, zoals de ChristenUnie/SGP heeft gezegd: de gemeente is met 

handen en voeten gebonden. Wij vinden het relevant dat de verbindingslijnen, zoals het 

college heeft gezegd – met name ook naar de ondernemers – tussen nu en 2 maart 2006 

verder worden ingevuld, zodat je als het ware de ontwikkeling van ons winkelcentrum 

voorziet van een parachute. We moeten niet in een situatie van een vrije val komen als 

het gaat om de cijfers betreffende de groei. 

In die zin moeten wij als fractie ons eindoordeel nog opschorten tot de finale discussie in 

de gemeenteraad.  

Ten aanzien van de Lange Nering-Oost hebben we eerder gepleit voor upgrading. Wij zijn 

blij dat de weg van de geleidelijkheid resulteert in het vinden van elkaar in het gesprek 

over de twee basisvarianten. Voor De Deel en Lange Nering-Oost is het terecht dat het 

college zegt dat er financiële consequenties aan zijn verbonden. Het is een afweging die 

we als raad op ons moeten laten afkomen. Wel is het zo, dat met de Paardenmarkt het 

tekort is opgelopen. Dat hier prijskaartjes achter vandaan komen, zal ongetwijfeld een 

afweging zijn die wij in maart met elkaar moeten maken.  

Met betrekking tot de invulling wil ik benadrukken, dat met name de invulling op het 

punt van de sociale veiligheid van de parkeergarage, het voorzien van het centrum van 

het nodige groen, het aanwezige groen op de relevante plekken, o.a. in de buurt van de 

tweelinggebouwen inzetten binnen de bestaande plannen, ons zeer welkom is. Het plein, 

ook als het om de invulling van het groen gaat, behoort uitnodigend te zijn. 

 

Mevrouw GELUK: De CDA-fractie is begonnen te vertellen, dat zij problemen had met de 

massaliteit en het volume op De Deel. U gaat nu langs alle punten die u net heeft be-

sproken en die het college ook heeft genoemd, maar aan de massa – waarover in het 

begin veel is gezegd – gaat u voorbij. Bent u gerustgesteld door het college?  

 

De heer KALK: Of wij gerustgesteld zijn moet nog blijken. Wij stellen vast, dat het colle-

ge in beweging is. De wethouder noemt het verbindingslijntjes. Als het gaat om de invul-

ling van het faseren en het temporiseren hebben wij van het college begrepen, dat het 

college hecht aan temporiseren op dit moment.  

 

Mevrouw GELUK: Dat zegt niet over de programma’s.  

 

De heer KALK: Tegelijkertijd constateert het college dat er ook ruimte is voor faseren, 

maar daaraan zitten financiële gevolgen, zegt het college. Namens de CDA-fractie con-

stateer ik dat het college in beweging is. Wij willen wat daaruit komt kunnen beoordelen. 

 

Mevrouw GELUK: Ik denk dat u het niet goed hebt begrepen. Faseren en temporiseren is 

iets anders dan verkleinen. U praat er over heen. Het is belangrijk, ook voor de mensen 

die het lezen en horen, om duidelijkheid te hebben van de CDA-fractie. U was in het be-

gin duidelijk dat de bouwmassa te groot is en deze moet worden verkleind. Nu gaat u 

daaraan voorbij en vindt voldoende dat er gefaseerd en getemporiseerd wordt.  

 

De heer KALK: Ik heb in eerste termijn helder verwoord wat de mening van mijn fractie 

is. Ik heb een antwoord gehad van het college. Ik wil nu geen eindconclusie op tafel leg-

gen, omdat het te vroeg is. Ik constateer dat het college in beweging is. Ik wil het eind-

resultaat beoordelen in de raadsvergadering die wij binnenkort met elkaar hebben. 
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De heer VERMEULEN: Het college is niet in beweging op de bouwmassa. Temporiseren en 

faseren is niets anders dan uitstellen in enige mate, maar niet op de bouwmassa. Ik heb 

dat niet gehoord en weet niet waar u het licht heeft gezien bij het college. 

 

De heer KALK: Als u die vraag heeft, dan moet u die vraag nog maar eens concreet op 

het college afvuren. Ik constateer dat er beweging is.  

 

Mevrouw GELUK: Het CDA is dus niet duidelijk op dit punt. 

 

De heer KALK: Het CDA is op dit moment uitermate duidelijk.  

Ook de CDA-fractie beseft dat het moeilijke debatten zijn. Belangrijke afwegingen moe-

ten worden gemaakt. Daarbij zie je inderdaad de zeepkisteffecten af en toe optreden. Wij 

signaleren dat het in sommige gevallen van beide kanten komt, zowel van de voorstan-

ders als van de tegenstanders. Onze intentie is – en dan wil ik me bij de wethouder aan-

sluiten – ook respectvol te zijn. 

Wij onderstrepen dat als het bij dit soort grote projecten om vertrouwen gaat, bijvoor-

beeld tussen een projectontwikkelaar in de gemeente, dan zit het niet altijd in de kwes-

ties die je op papier hebt staan, in de intentieovereenkomst. Het hangt heel nadrukkelijk 

af van het vertrouwen dat personen over en weer in elkaar hebben. 

 

De heer VERCRAEIJE: We merken dat met alle partijen, die de verschillende delen van 

het winkelcentrum beogen, goed overleg plaatsvindt. Een constructief overleg. Blijf zo 

doorgaan. Heb respect voor elkaar. 

We zijn blij met de toegezegde risicoanalyse. Daardoor zal duidelijkheid ontstaan. Een 

belangrijk deel van de beoordeling van onze fractie hangt hiervan af. 

We hebben een vraag aan de VVD-fractie. Het valt op dat de VVD in de ontwikkelingen 

van de gehele Noordoostpolder, als het gaat om architectuur, vrijheden, bebouwing in 

het buitengebied, de norm van het Belvedère-idee dat we eigenlijk willen vermijden – 

niet de kaasstolp over de polder – nu wel noemt: er is een historisch plein in ons cen-

trum. Daarover zal dan wel een kaasstolp overheen moeten; een deel daarvan behouden. 

Ik kan me niet meer voorstellen dat ergens een boerderij, waar in vroeger tijd de deel 

het hart was van de boerderij met het voorhuis, nog in stand is.  

 

Mevrouw GELUK: We hebben dat nooit gehad in deze polder. Bij de meeste schokbeton-

schuren is niet eens een deel waar je gezamenlijk omheen woont. Die flauwekul moet u 

voor zich houden. 

 

De VOORZITTER: Ik moet u even corrigeren. We gaan wel respectvol met elkaar om. 

 

Mevrouw GELUK: Ik heb aangegeven dat met twee maten wordt gemeten. In de vorige 

discussie, waar het ging om het bestemmingsplan Buitengebied, was de VVD een van de 

weinige die stelde dat er vooruitgang moet zijn; er moet vernieuwing kunnen komen. 

Toen kon er weinig. Er mag nog steeds heel weinig. Ook als het gaat om een open hart in 

het buitengebied vinden wij het erg belangrijk; het assenkruis is verschrikkelijk belang-

rijk. Gaat het om Emmeloord, dat weerspiegelt wat in het buitengebied gebeurt, dan is 

het daar ineens niet van belang. Het heeft niets te maken met het nostalgische van De 

Deel. Het moet veranderd worden, maar we moeten niet met twee maten meten. 

 

De heer VERMEULEN: Mag ik hierover iets vragen. Mevrouw Geluk zegt dat Belvedère 

een uitgangspunt moet zijn. 

 

Mevrouw GELUK: Ik heb gezegd dat als het bij het ene zwaar weegt, dan moet het ook 

voor het andere zwaar wegen. 

 

De heer VERMEULEN: Voor het centrum zegt u Belvedère. Aan de andere kant heeft u 

volgens mij in het verleden ook gepleit voor de Delftse School. Dat is niet de meest wilde 

architectuur. 
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Mevrouw GELUK: Als u terugleest – dat doen we niet zo veel – dan ziet u dat we hebben 

gevraagd om aansluiting bij de bestaande architectuur. Het was een van onze andere 

kandidaten op de lijst, die steeds sprak over de Delftse School. Uiteindelijk is de Delftse 

School ook maar een school, roepen we dan, als hij er niet bij is. Het college heeft een 

duidelijk antwoord gegeven. We zijn daarmee blij. Daarvoor heb ik de vorige keer com-

plimenten gemaakt. Het is goed dat is gezocht naar spraakmakende architectuur.  

 

De VOORZITTER: Ik ga terug naar de heer Vercraeije.  

 

De heer VERCRAEIJE: We moeten geen kaasstolp over De Deel zetten. 

Ten aanzien van de fasering en de tijdelijk ingevulde eventuele andere functie van de 

bebouwing op De Deel, het volgende. Het is ons duidelijk dat in één keer moet worden 

gebouwd. Dat is technisch, financieel de beste klap om het in een keer te doen. Kunt u 

iets meer duidelijkheid geven over de invulling daarvan, nog niet volledig met winkel-

vloeroppervlak, maar een tijdelijke andere functie. Het kunnen andere maatschappelijke 

functies zijn. Er zal een financieel plaatje aan verbonden zijn. Kunt u er nog iets meer 

over zeggen? Het zou een deel van een fasering kunnen zijn. We vragen in feite allemaal 

om een fasering in de aanleg van winkelvloeroppervlak.  

 

Wethouder de heer MULDER: Het zou in die variant kunnen, maar in de ogen van het col-

lege moet de eindfunctie de winkelfunctie zijn. 

 

De heer VERCRAEIJE: Dat is duidelijk. U denkt er dus creatief over om een goede oplos-

sing te vinden.  

We willen de busrestauratie met het fietsenbestand nader belicht hebben. Als het alle-

maal bovengronds zou blijven, zoals het nu ook al is – met dezelfde of grotere fietsen-

massa – moeten we denken aan een iets vriendelijker opvang van de fietsen rond de 

bushalte. We willen benadrukt zien dat we daar een ondergrondse voorziening of een au-

tomatentoestand maken. We zien de plek van de busrestauratie graag in combinatie met 

de Poldertoren, omdat daarin de bemensing van de Poldertoren kan worden meegeno-

men. Om de ontwikkeling van de Poldertoren in gang te zetten met een restauratie kan 

een goede koppeling zijn. 

 

Wethouder de heer MULDER: Een draagvlakuiting. Het zijn niet meer dan draagvlakuitin-

gen waarover we samen praten.  

De heer Bangma is er geen voorstander van om zijn busrestauratie, waarop hij rechten 

heeft en waarin we ons een betrouwbare overheid moeten tonen, aan de voet van de 

Poldertoren te situeren. We krijgen daarvoor geen draagvlak bij de heer Bangma. De si-

tuering in het huidige ontwikkelingsplan heeft meer draagvlak. 

 

De heer VERCRAEIJE: We zijn toch niet alleen afhankelijk van de heer Bangma? De heer 

Hellendoorn is het ook niet eens met het bouwblok tegenover zich.  

 

Wethouder de heer MULDER: In tegenstelling tot de familie Hellendoorn hebben we af-

spraken met de heer Bangma. Wij hebben een contract met hem, dat wij 200 m² grond 

eigendom, met busrestauratie, aan hem teruggeven. We hebben een andere relatie met 

de familie Bangma dan met de familie Hellendoorn.  

 

De heer BAKKER: De wethouder heeft belangrijke punten aangegeven. Hij heeft uitvoerig 

gesproken over de huiswerkopdrachten, maar ook de pijnpunten die vanavond op tafel 

zijn gekomen. 

Over het ontwikkelingsmodel voor Lange Nering-Oost kunnen we op dit punt niet meer 

zeggen dan dat het interessant is wat de wethouder zegt. Wij hopen dat die verschillende 

pluspunten, die het college daarin wil opnemen, tot een positief resultaat leiden, zodat in 

ieder geval de achteruitgang die men vreest niet uitkomt. 
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Over de ontwikkeling Paardenmarkt heeft onze fractie aangegeven, dat nu 250 extra 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd die het college niet echt nodig vindt. Ik zeg dan: la-

ten wij voorlopig de parkeerplaatsen die tussen de flats zijn geprojecteerd buiten be-

schouwing laten. Het is een investering die niet per se nodig is. Blijken deze plaatsen la-

ter nodig te zijn, dan kunnen we deze altijd nog aanleggen.  

De temporisering van de bebouwing op De Deel is een creatieve gedachte. In de over-

eenkomst, die we met de projectontwikkelaar afsluiten, als we dit plan aannemen – die 

stap moet nog worden gezet – kan een afstemming plaatsvinden. Het lijkt ons interes-

sant wat de prestatieafspraak, waaraan het college zich wil binden, zal zijn. Als raad 

kunnen we daarover een beslissing nemen. Het lijkt me een interessante discussie over 

welke tientallen of honderden woningen, of over inwoners. Het is perspectiefvol en kan 

een goede invulling geven. 

Het is een goede zaak dat er een risicoanalyse komt. Parkeren voor de fietsen moet goed 

zijn. In eerdere discussies hebben we gevraagd of we niet moeten kijken naar eventueel 

bewaakte fietsenstallingen. Er zijn tegenwoordig ook allerlei nieuwe vormen van veilig 

fietsparkeren. Het zijn zaken die in de overeenkomst met Provast moeten worden mee-

genomen, omdat er financiering voor nodig is.  

Ik wil de ChristenUnie/SGP de suggestie doen om te kijken of de deskundigen op financi-

eel gebied van beide plannen met elkaar overleggen om te kijken waar de verschillen en 

overeenkomsten zijn. Zoals ik er tegenaan kijk: het oude plan van ChristenUnie/SGP had 

een tekort van € 20 miljoen. Dat verbaast mij niet want het sluit erg aan op het door de 

gemeenteraad aangenomen masterplan. Het verbaast mij wel hoe de ChristenUnie/SGP 

op hele korte termijn, met relatief weinig veranderingen tot een vrijwel nulsituatie weet 

te komen.  

 

De heer VERMEULEN: Ik wil de heer Bakker een vraag stellen. De heer Kalk kwam in fei-

te tot dezelfde conclusie als de heer Bakker. Hij zei te willen bekijken of het bouwvolume 

kan worden verminderd. De kwaliteit zou wat beter moeten zijn. Nu hoor ik ook van de 

heer Bakker dat hij blij is met de toezegging van de wethouder over het temporiseren en 

faseren. Dat heeft niets met het bouwvolume te maken.  

 

De heer BAKKER: Het college heeft duidelijk gezegd: dit is ons plan; dit is het bouwvo-

lume dat we willen leveren. Het is een constatering die ik meeneem naar de fractie. 

Als het gaat om vermindering van het bouwvolume dan heeft dit uiteraard ook financiële 

consequenties. Ik kan mij voorstellen dat het college op dit moment niet paraat heeft 

hoeveel financiële consequenties dit heeft. Daarnaast heb ik gezegd ook te willen weten 

of het stedenbouwkundig is in te passen. De burgemeester heeft er ook op gewezen. Als 

wij dit plan gaan aanpassen, op welke manier dan ook, dan ben je aan het werken met 

het bouwvolume. Het zal stedenbouwkundig effecten hebben. Ik wil helderheid over deze 

drieslag. Het zou kunnen dat we in de fase tot 2 maart daarover nog met het college 

moeten spreken.  

 

De heer WASSINK: Een korte reactie op de PvdA/GroenLinks. De € 20 miljoen slaan ner-

gens op. De manier waarop het college dit heeft berekend is zonder enig overleg met ons 

gebeurd. Er zitten bijvoorbeeld drie opties in voor een parkeergarage. Het college rekent 

drie keer een parkeergarage. Lariekoek, want er komt er maar één.  

Ik wil helder hebben dat de manier van rekenen volslagen gekleurd is.  

 

De VOORZITTER: U gaat volgende week het plan toelichten.  

 

De heer WASSINK: U heeft de financiële onderbouwing gekregen.  

 

Wethouder de heer MULDER: Ik heb nota genomen van uw formulering. Van het plan, 

dat u de afgelopen zes weken heeft gepresenteerd, is mij niet bekend dat u daaronder 

een financiële onderbouwing hebt gelegd. 

 

De heer WASSINK: Deze ligt voor u op tafel.  



 32 

 

Wethouder de heer MULDER: Vanavond heeft u de bestaande plannen voor het eerst ge-

presenteerd en financieel onderbouwd.  

 

De heer WASSINK: Dat is correct. Een en ander is net zo veel te specificeren als het col-

lege heeft gedaan. Zes weken geleden hebben wij een ontwikkelingsrichting gepresen-

teerd. Dat is wat anders dan een definitief ontwikkelingsplan. U heeft geen rekening ge-

houden met dat verschil.  

Nog enkele opmerkingen. 

De uitwerking van de koppeling tussen bevolkingsgroep en de manier van temporiseren 

en bouwplannen: komt daarover nog voor 2 maart a.s. helderheid? Hoe gaat het dan? Bij 

welke getallen? Hoe verhoudt het zich met Provast?  

Wat zijn de consequenties van het wegstemmen van de plannen? Volgens mij staat er 

dat in de intentieovereenkomst is opgenomen, dat het dan over is. Of het hele plan of 

delen daarvan. Als het onjuist is dan hoor ik dit graag. 

Ik ben een beetje verbaasd over het feit dat PvdA/GroenLinks opeens voor een volledige 

bestemmingsplanprocedure is als het De Deel betreft.  

D66 brengt in wacht nog een paar jaar met De Deel. Betekent het voor D66: knip het 

Deelverhaal er erven uit en ga er over vier, vijf jaar, als je de rest hebt gedaan, alsnog 

over beslissen? 

 

De heer VERMEULEN: Ja, er zit niet zo veel verschil in wat het college voorstelt en wat 

wij voorstellen. Wij willen geen onomkeerbare zaken. Met andere woorden: op het mo-

ment dat wij de parkeergarage op De Deel gaan aanleggen kun je geen kant meer op. Je 

moet dan doorgaan met een supermarkt en de gebouwen die er boven zijn. Het besluit 

daarover moet je nemen op het moment dat je uitgebreid naar een nieuw dpo hebt ge-

keken, dat je hebt gekeken naar de ontwikkeling van Emmelhage. Kortom, er zit niet zo 

heel veel licht tussen. Alleen wij willen het onontkoombare harder aantrekken. 

 

De heer WASSINK: Het klinkt sympathiek, maar wat wilt u de komende vijf jaar met De 

Deel? 

 

De heer VERMEULEN: Niets. Gewoon voorlopig openlaten. Ik heb in mijn eerste termijn 

gezegd, dat wij ons redelijk goed kunnen vinden in uw alternatieven. Ik heb dit in een 

vorige fase van bespreking ook wel eens gezegd. Er zitten positieve elementen in. Het zit 

voornamelijk op de bouwmassa, die u wat matigt.  

 

De VOORZITTER: Mijnheer Wassink bent u klaar met uw reactie? 

 

De heer WASSINK: Nog even over overleggen, constructief, goed gevoel. Al die dingen 

moeten neerkomen in resultaat want dat telt. Ik hoor die opmerkingen te veel.  

De afgelopen week weer in gesprek met Lange Nering-Oost, heel positief, maar wel weer 

net vlak voordat we het er over hebben. Dat was in september ook het geval. 

 

Wethouder de heer MULDER: Maar wel een andere toonzetting. Nu moet u ook eerlijk 

zijn, mijnheer Wassink. In uw eerste bijdrage had u een negatieve invalshoek, dat het 

niet zou lukken, dat er geen contacten waren. Misschien is het ook van uw kant sportief 

om te roepen dat het nu wel is gelukt. Mijn vraag is of u er ook blij mee bent dat dit ge-

beurt. 

 

De heer WASSINK: Dit had al heel lang moeten gebeuren, het resultaat telt. 

Ik ben wel positief over de plusvariant. Ook ben ik blij met de risicoanalyse die nu wordt 

gemaakt. 

 

Mevrouw GELUK: Ik ben benieuwd naar het contract met Provast als het gaat om de be-

volkingsgroei. Ik zou willen weten of hieraan sancties zijn verbonden. 
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Wordt in de risicoanalyse ook meegenomen in hoeverre de gemeente een financieel risico 

loopt? Ik wil voor 2 maart a.s. een duidelijk antwoord hebben op deze zaken. 

Wat de bouwmassa betreft: bebouwen vind ik iets anders dan volbouwen. 

 

Wethouder de heer MULDER: Mevrouw Geluk, wat vindt u van de verwoorde typering van 

de bebouwingskwaliteit? 

 

De heer VERMEULEN: Ik ben het met de VVD eens dat de bouwmassa te fors is. Ik wil 

daarnaar nog eens goed kijken. Ik wil ook geen onomkeerbare zaken. Daarnaast wil ik de 

alternatieve plannen nog eens goed bekijken. Voorts wil ik het horecagebeuren concreter 

hebben. 

Ik heb aangeven dat het budget volgens mij aan de magere kant is. Daarop heb ik nog 

geen antwoord gehad. 

 

Wethouder de heer MULDER: In de sociale veiligheid van de parkeergarage is voorzien 

doordat in de exploitatie een bewaker is opgenomen. 

 

De VOORZITTER: We besluiten hierbij de discussie.  

 

7. Sluiting 

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.07 uur  

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 13 april 2006  

 

 

De voorzitter,        De griffier, 

 
 

 

 


