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Notulen van de openbare vergadering van de commissie Woonomgeving, gehouden op 

26 oktober 2010 om 20.15 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

Aanwezig zijn: de dames G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), H. Smit (D66), en 

H.M. Wiedijk (PvvP) en de heren J.W. Bakker (GL), J.T.A. Elschot (PvvP), J.C.M. Goos 

(CDA), W.C. Haagsma (PU), A. Klein Tijssink (PvdA), H.J. Lambregtse (CU-SGP), 

T. Nijdam (PvdA), D. Pausma (ONS), L. Schutte (ONS), H.H. Suelmann (CDA), 

L.G. Voorberg (CU-SGP) en B. Wielenga (VVD), leden van de commissie 

 

Voorzitter:  De heer L.H.M. Lammers 

Wethouders:  de heren A. Poppe, W.R. Ruifrok en W.J. Schutte  

Commissiegriffier:    de heer R. Onderstijn 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

De VOORZITTER opent de vergadering om 20.15 en heet iedereen welkom. De heren 

Gosselink, Hekkenberg, Tuinenga en J.J. van der Velde zijn afwezig. 

 

2. Vaststelling agenda 

 

De VOORZITTER meldt dat het punt informatie over de Deel aan de agenda wordt toege-

voegd. 

 

De heer HAAGSMA vraagt of dit gaat over de enquête over de Deel. 

 

De VOORZITTER zegt dat het de enquête over de Deel behelst. 

 

De heer HAAGSMA zegt dat agendapunt 1 over het theehuis al van de agenda is afge-

voerd. 

 

De VOORZITTER zegt dat dit klopt. 

 

De heer HAAGSMA stelt voor de gewone agendapunten voor de Najaarsrapportage te be-

handelen. 

 

De VOORZITTER vraagt wanneer hij de enquête over de Deel wil behandelen. 

 

De heer HAAGSMA wil hiervan punt 5 maken. 

 

De heer VOORBERG denkt dat de enquête veel tijd vraagt en hij wil dit als laatste punt 

agenderen. Als dit punt later dan 22.30 uur aan de orde komt, kan het op een ander 

moment worden behandeld. 

 

De VOORZITTER vraagt of de commissie het verzoek van de heer Haagsma of dat van de 

heer Voorberg volgt en hij stelt vast dat de enquête na de Najaarsrapportage wordt be-

sproken. 

 

De agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

3. Notulen van de vergadering van 21 september 2010 

 

Op pagina 3 wordt de eerste bijdrage van de heer Bakker "De heer Bakker vraagt aan de 

heer Lenards wat hij in het gepubliceerde persbericht in "De Noordoostpolder" met be-

trekking tot de Deel bedoelt met "ondemocratisch genomen besluit" en waarom hij dit 

besluit niet voor vernietiging bij de Kroon heeft voorgelegd.  

Tevens vraagt hij wat de heer Lenards bedoelt met volksverlakkerij". 



 2 

Op pagina 8 wordt de eerste regel: "De heer Bakker merkt op dat indertijd ook is beslo-

ten dat binnen het budget moet worden gebleven". 

Op pagina 10 moet "De heer Bakker vindt dit een hamerstuk" zijn: "De heer Nijdam vindt 

dit een hamerstuk". 

De bijdrage van de heer Bakker op pagina 10 wordt: "De heer Bakker informeert of dit 

deel van het Kettingplein deel uitmaakt van het bestemmingsplan en hij stelt voor de 

functie verkoop op de verdieping te behouden". 

 

De heer HAAGSMA geeft aan dat wethouder Poppe op pagina 2 zegt dat door provinciale 

werkzaamheden schade aan de bermen bij de omleidingsroute voor Ens is ontstaan, dat 

hij contact heeft gezocht met de provincie en dat hij hierop terugkomt. Hij vraagt of dit 

nog de aandacht van de wethouder heeft. 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat dit nog steeds zijn aandacht heeft. 

 

De VOORZITTER geeft aan dat deze toezegging alsnog wordt meegenomen en dat wet-

houder Poppe deze vraag gaat beantwoorden. 

 

Mevrouw SMIT zegt dat de heer Gosselink op pagina 6 en 7 bij het groenbeleidsplan de 

vraag heeft gesteld of er niet meer bezuinigingen nodig zijn. Deze vraag was niet goed 

weergegeven. 

 

De VOORZITTER vraagt deze aanpassing aan de griffie door te geven. 

 

De notulen van de vergadering van 21 september 2010 worden met inachtneming van 

deze wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Spreekrecht 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

5. Vragenhalfuur 

 

De heer VOORBERG heeft tijdens de raadsvergadering van september jl. wegens de volle 

agenda zes vragen over de plan-MER niet gesteld en deze voor vanavond aangemeld. 

 

Wethouder de heer SCHUTTE heeft deze vragen op papier. 

 

De heer VOORBERG leest die niet voor. Hij wil in de openbaarheid hebben dat dit een 

probleem is, zodat de inwoners dat ook weten. Het gaat vooral om de invloed van de in-

standhoudingsdoelen van Natura 2000 op het bestemmingsplan Landelijk gebied en de 

Structuurvisie. Vooral de afwikkeling van het bestemmingsplan Landelijk gebied loopt 

vertraging op. 

 

De VOORZITTER vraagt of de heer Voorberg hierover een publicitaire actie van het colle-

ge wil. 

 

De heer VOORBERG zegt dat dit de kern van de zaak is. De schriftelijke beantwoording 

van de wethouder op zijn zes vragen is voor de hele commissie beschikbaar. Hij wil nu 

wel weten hoe wethouder Schutte hiermee omgaat en of die maatregelen neemt om uit 

deze impasse te komen. 

 

Wethouder de heer SCHUTTE beantwoordt de vragen schriftelijk. Waar het college in-

vloed kan uitoefenen is overleg met de provincies Overijssel en Flevoland, de betrokken 

gemeenten en landelijke politici en dat wordt geïntensiveerd. Er zijn ook ambtelijke con-

tacten en er is contact over de techniek van de MER met Oranjewoud.  
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Er is een aantal burgers geholpen met een projectbesluit en de knelpunten worden opge-

lost, maar het aantal knelpunten valt mee. Het is volop in beweging hij denkt dat de ge-

meente eruit komt. 

 

De heer VOORBERG wil weten hoe wordt gecommuniceerd naar de mensen die bezwaar 

hebben ingediend tegen of opmerkingen hebben gemaakt over het bestemmingsplan. Zij 

wachten al erg lang. 

 

De heer SCHUTTE zegt dat de mensen die zich niet hebben gemeld moeilijk grijpbaar zijn 

en dat hij niet iedereen bezorgd wil maken door stukken in de krant omdat het niet zo-

veel vertraging hoeft op te lopen. Hij wil het in het voorjaar van 2011 afronden en hij 

heeft hierover binnen enkele weken duidelijkheid. De mensen die echt wachten zijn on-

langs benaderd. 

 

De heer HAAGSMA geeft aan dat op 11 oktober jl. de oudpapierinzamelaars zijn geïnfor-

meerd over de toekomst van deze vrijwilligersactie. Hij vraagt of het college met het oog 

op nieuw beleid op dit moment nog steeds bekend is met de moties die de afgelopen ja-

ren over dit onderwerp zijn aangenomen en of het werkelijk handig is dat het college met 

een lijst van vervangende werkzaamheden is gekomen. Deze variëren van het schoffelen 

van het openbare groen, onkruidbestrijding en in het najaar blad opruimen tot gemeen-

telijke postbezorging. Het is alsof een rugbyteam wordt gevraagd zo goed mogelijk te 

hockeyen. De oudpapierinzamelaars maken zich zorgen over deze vreemde voorstellen. 

In de raadsvergadering van 7 oktober jl. is in een soort verlenging een vervelende situa-

tie ontstaan met betrekking tot het bestemmingsplan Emmeloord-Centrum. De Politieke 

Unie heeft hierover een aantal vragen gesteld en de raad heeft kunnen kennisnemen van 

de antwoorden. Hij is nieuwsgierig naar de visie van het college op de gang van zaken. 

Was deze heksenketel terecht? Hij is ook nieuwsgierig naar welk rechtsgeldig document 

op dit moment van toepassing is op Emmeloord-Centrum. Hij begrijpt dat het college 

naar een nieuw bestemmingsplan wil toewerken waarbij het de twee amendementen die 

in meerderheid zijn aangenomen omarmt. Dat is een compliment waard, maar het is 

vreemd dat er waarschijnlijk geen inspraakronde komt. Inspraak is een wezenlijk onder-

deel van het juridische karkas van een bestemmingsplanwijziging. 

 

Wethouder de heer RUIFROK laat de kwalificatie van wat tijdens de raadsvergadering van 

september jl. gebeurde voor rekening van de heer Haagsma, maar hij is het ermee eens 

dat het een verwarrende vergadering was. Er zijn besluiten genomen waarover is door-

gepraat en nog wordt doorgepraat. Er is voorkomen dat een eerder door de raad geno-

men Voorbereidingsbesluit van tafel ging omdat anders een risicovolle situatie voor Em-

meloord-Centrum zou ontstaan en hij vindt dat een goede reactie. Er ontstond absoluut 

verwarring en het had, als er rust was geweest, beter georganiseerd en afgewogen kun-

nen gebeuren, maar er is inhoudelijk niets verkeerd gedaan. Het college gaat ervan uit 

dat het Voorbereidingsbesluit dat op 7 oktober jl. is genomen en dat op 9 oktober jl. in 

werking is getreden een rechtsgeldig Voorbereidingsbesluit is. Er moet wel een kleine 

correctie in de publicatie in de Staatscourant worden aangebracht, maar dat is niet van 

belang voor de inhoud van dit Voorbereidingsbesluit. Uit de onderzoeken die na afloop 

van de verwarrende besluitvorming zijn gedaan, blijkt dat het mogelijk is dat het voorbe-

reidingsbesluit van 17 februari 2010 geldig is tot 18 februari 2011. Als het Voorberei-

dingsbesluit van 7 oktober jl. rechtsgeldig is, is daarmee het Voorbereidingsbesluit van 

februari 2010 overruled. Als blijkt dat dit niet het geval is, wordt teruggevallen op het 

Voorbereidingsbesluit van februari 2010. Er is in ieder geval een geldig Voorbereidings-

besluit voor Emmeloord-Centrum. 

 

De heer HAAGSMA vraagt wanneer hierover duidelijkheid komt. 

 

Wethouder de heer RUIFROK zegt dat deze duidelijkheid er is. Hij ontleent deze aan het 

ambtelijke advies waarin de verschillende adviezen van juridische adviseurs worden ge-

koppeld. De duidelijkheid bestaat uit wat hij zojuist heeft gezegd. 
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De heer HAAGSMA vraagt of het Voorbereidingsbesluit van 7 oktober jl. geldt. 

 

Wethouder de heer RUIFROK gaat daarvan uit. Er is noch juridisch noch naar de geest 

van de wet opnieuw een ronde van terinzagelegging en inspraak nodig als het nieuwe 

bestemmingsplan in strekking, bewoording en plankaart gelijk is aan de herziening van 

het bestemmingsplan dat in oktober jl. is geprobeerd vast te stellen en als dit in de 

nieuwe versie een aantal door de raad aangenomen amendementen met een aantal aan-

passingen bevat die stroken met eerder ingebrachte reacties bij de terinzagelegging. 

 

De heer HAAGSMA kan zich voorstellen dat in een verwarrende situatie iemand aan de 

bel trekt om te kijken of er nog iets valt te redden, maar als dit achteraf overbodig blijkt 

te zijn, zou het college zijn excuses aan de raad kunnen aanbieden omdat het het ver-

keerd heeft gezien. Hij hoort geen excuses en hij is nieuwsgierig naar of het college hier-

over heeft nagedacht en waarom het dit niet heeft gedaan. 

 

Wethouder de heer RUIFROK geeft aan dat de situatie van 7 oktober jl. ook voor het col-

lege verwarrend was. 

 

De VOORZITTER wil de zaak niet overdoen en hij vraagt kort te reageren. 

 

Wethouder de heer RUIFROK zegt dat het college geen aanleiding ziet voor excuses om-

dat het is gebeurd in het belang van de gemeente, met uitstekende bedoelingen en niet 

met de bedoeling iemand te misleiden. 

 

De heer HAAGSMA constateert dat het college nagenoeg hetzelfde bestemmingsplan in 

procedure brengt en dat het hoopt dat D66 en het CDA anders stemmen. 

 

De VOORZITTER zegt dat het eerste deel van de zin van de heer Haagsma juist en hij 

niet over het tweede deel van de zin kan oordelen. 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat er op 1 november a.s. een themapresentatie over de 

oudpapierinzameling is. Bovendien kan in de commissievergadering van november a.s. 

uitgebreid over dit onderwerp worden gesproken. 

 

De heer HAAGSMA stelt het op prijs als de wethouder nu inhoudelijk antwoord geeft om-

dat mensen hem vragen zijn volksvertegenwoordigende taak te doen door helderheid 

over een bepaald onderwerp te krijgen. Dit is een openbare bijeenkomst. De bijeenkomst 

op 1 november a.s. is ook openbaar, maar de vraag is of de pers en anderen dan aanwe-

zig zijn. 

 

Wethouder de heer POPPE is bekend met de moties. De hoeveelheid door verenigingen 

ingezameld oud papier loopt terug en er zit veel papier in het restafval. Proeven wijzen 

uit dat 15 tot 20 kg papier meer kan worden ingezameld dan nu gebeurt. De afvalstro-

men hebben een steeds grotere waarde en het college zoekt naar het zoveel mogelijk tot 

waarde brengen van oud papier en het blijven waarderen van het vrijwilligerswerk van de 

verenigingen. 

 

De heer HAAGSMA bedankt wethouder Poppe, hij kan verder met de laatste zin. 

 

De heer PAUSMA geeft aan dat de stichting Theehuis begraafplaats Emmeloord bezig is 

op een andere wijze invulling te geven aan de doelstellingen. Het is teleurstellend dat de 

stichting al vier jaar bezig is, de periode voor de aanvraag van leadergelden is verlopen, 

subsidie wordt misgelopen en de realisatie in de oorspronkelijke vorm is vrijwel onmoge-

lijk is. Hij heeft een aantal vragen: 

- Waarom heeft de aanvraagperiode vier jaar geduurd? 

- Waarom heeft het college meegewerkt aan de verstrekking van de bouwvergunning, 

terwijl bekend was dat het niet zou worden gerealiseerd? 
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- Wat was de reden voor het college niet meer aan dit initiatief mee te werken? 

- Waarom heeft het college in november 2009 intern het besluit genomen het initiatief 

van het theehuis niet verder uit te bouwen, waarom is het theehuis hiervan niet op de 

hoogte gebracht en waarom kwam het college in december 2009 met een alternatieve 

locatie? 

- Is het college bereid alsnog in samenwerking met de provincie middelen te zoeken en 

met de stichting dit initiatief mogelijk te maken? 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat in tegenstelling tot eerdere berichten is gebleken dat 

Yarden bereid is mee te werken aan de vestiging van een theehuis. Het college heeft 

vanaf het begin publiekrechtelijk steeds gezegd niet te willen meewerken aan de vesti-

ging van een theehuis op de begraafplaats en dat is tot 2009 zo uitgestraald. Privaat-

rechtelijk is de stichting de weg gewezen en als de stichting Theehuis toch doorgaat, wil 

de gemeente haar wel privaatrechtelijk helpen. Er is de vreemde situatie ontstaan dat 

iemand een vergunning aanvraagt op grond die niet zijn eigendom is. Er is onvoldoende 

gekeken of de grond wel eigendom is van degene die de vergunning aanvraagt omdat 

ervan wordt uitgegaan dat iemand die een vergunning aanvraagt de grond in eigendom 

heeft. Deze privaatrechtelijke en publiekrechtelijke sporen zijn uit elkaar gelopen. De 

stichting zei steeds dat Yarden niet wilde meewerken, maar het overleg hierover bleek 

niet van recente datum te zijn. Hij heeft contact opgenomen met Yarden en er bleek dat 

Yarden wel bereid is de stichting ter wille te zijn. 

 

De heer PAUSMA vindt dit op zich een mooi bericht, maar hij is er niet tevreden mee dat 

niet de juiste signalen naar de stichting zijn afgegeven. Er moet worden voorkomen dat 

mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat het college steeds heeft gezegd niet te willen mee-

werken aan de vestiging van een theehuis. 

 

De heer PAUSMA zag dat de wethouder op internet op de vraag van een bekende colum-

nist uit Emmeloord of er een afvaardiging was geweest bij het rondetafelgesprek over de 

windturbines antwoordde dat het college wel bij het bewuste rondetafelgesprek aanwezig 

was. Hij heeft dit nagekeken, maar op de uitnodiging en bij de aanwezige mensen staat: 

"NOP, de heer J. Geleijns" en hij vraagt wie dat is en of deze de gemeente vertegen-

woordigt, namens wie en met welk mandaat. 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat de heer Geleijns er niet namens het gemeentebestuur 

zat en dat het college wel bij dit gesprek aanwezig was maar er niet aan deelnam. Het 

was een rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en VROM 

over het geluid van windturbines waarvoor enkele deskundigen waren uitgenodigd. De 

Tweede Kamerfracties konden namen aangeven en het college heeft aangeboden aan het 

gesprek deel te nemen. Er is echter niet iemand van het college voor dat gesprek uitge-

nodigd, maar wel de heer Kroon. 

 

De heer PAUSMA vraagt wie de heer Geleijns is. 

 

Wethouder de heer POPPE antwoordt dat het een geluidsdeskundige is. 

 

De heer PAUSMA vraagt of deze er namens de windkoepel zat. 

 

Wethouder de heer POPPE weet dit niet. 

 

De heer PAUSMA concludeert dat de gemeente Noordoostpolder op een erg belangrijke 

vergadering schitterde door afwezigheid. 

 

Wethouder de heer POPPE vindt dat niet kan worden gesteld dat iemand door afwezig-

heid schittert als hij niet is uitgenodigd.  
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Dat heeft een negatieve klank en er wordt mee aangegeven dat iemand door onacht-

zaamheid of onwelwillendheid niet aanwezig is, maar dat is hier niet het geval. 

 

De heer PAUSMA vindt het op zijn minst jammer. 

 

Wethouder de heer POPPE is het daarmee eens. 

 

Mevrouw WIEDIJK zegt dat wethouder Schutte de afgelopen tijd partijen heeft opgeroe-

pen met eerlijke financiële informatie en feiten over de Deel te komen, zoals het geval 

was bij de openbare CDA-bijeenkomst. Op deze bijeenkomst is in verband met de conse-

quenties van de planwijziging voor de bebouwing van de Deel € 20 miljoen tot 

€ 30 miljoen genoemd. Dit bedrag is niet terug te vinden in de onderbouwing van het 

vertrouwelijk ter inzage gelegde stuk met het overzicht van de plankosten. Ze vraagt of 

de ter inzage gelegde berekening niet klopt en of de wethouder kan zorgen voor een on-

derbouwing van € 30 miljoen. Verder wil ze weten of wethouder Schutte op de CDA-

bijeenkomst uitspraken heeft gedaan over het acceptabele percentage leegstand en of hij 

een onderbouwing kan geven van dit percentage en de stelling dat dit percentage accep-

tabel is en of hij antwoord kan geven op de vraag wie dit gaat betalen: de gemeente, 

Provast of beide. 

 

Wethouder de heer SCHUTTE heeft eigenlijk geen zin om deze vragen te beantwoorden. 

De vragen geven aan dat een rapport moet worden gelegd onder iedere uitspraak die 

iemand tijdens zijn leven doet. De heer Suelmann heeft op de ledenvergadering van het 

CDA een erg objectief, correct en gewaardeerd betoog gehouden. Zijn opmerking en 

vooral zijn tweets hadden ermee te maken dat mevrouw Wiedijk via "De Noordoostpol-

der" een enquête aankondigde en inwoners opriep te reageren. 

 

De VOORZITTER onderbreekt deze discussie. 

 

Wethouder de heer SCHUTTE zegt dat hij een onderbouwing geeft. 

 

De VOORZITTER stelt dat hij retourneert. In 2009 is in het presidium afgesproken dat 

vragen die in een commissievergadering worden gesteld in deze vergadering moeten 

worden beantwoord. De wethouder moet ingaan op de twee concrete vragen van de Par-

tij van Vrije Poldermensen. 

 

De heer BAKKER zegt dat nu een wethouder ter verantwoording wordt geroepen voor een 

project waarvoor deze niet verantwoordelijk is. 

 

Mevrouw WIEDIJK zegt dat dit niet waar is, ze stelt de vragen aan het college. 

 

De VOORZITTER zegt dat een raadslid een wethouder erop mag aanspreken als deze in 

het publieke domein uitspraken doet, ongeacht of het over zijn portefeuille gaat. 

 

Wethouder de heer SCHUTTE heeft geen behoefte aan een scherpe onderbouwing. Hij wil 

wel enkele zaken weerleggen, dat is ook onderbouwing. De eerlijke feiten die op de CDA-

bijeenkomst naar voren zijn gebracht, zijn door degenen die de enquête hebben georga-

niseerd niet of nauwelijks te berde gebracht. Zijn tweet was bedoeld om aan de kar te 

rammelen met de vraag of dit wel correct is. Hij heeft ook de 15% ozb genoemd en dit 

percentage kan hij onderbouwen. 

 

De VOORZITTER zegt dat dit niet aan de orde is. 

 

Wethouder de heer SCHUTTE heeft geen € 20 miljoen tot € 30 miljoen genoemd, maar 

deze bedragen zijn wel te onderbouwen. Het is met het oog op de onderhandelingen ech-

ter niet goed om dergelijke cijfers nu in het openbaar te onderbouwen. Hij heeft op de 

ledenvergadering wel iets gezegd over de toekomstige leegstand.  
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Er is daarnaar een DPO-onderzoek gedaan en de verwachting is dat het meevalt. Hij 

heeft gezegd dat het niet erg is dat 3% van het winkelbestand leegstaat. Hij kan dit per-

centage niet onderbouwen, dit wordt bij hem aangegeven. 3% is in een winkelomgeving 

nodig als frictieruimte om wisseling van de ene naar de andere winkel mogelijk te ma-

ken. Meer dan 5% leegstand betekent minder rendement voor de belegger en de ge-

meente betaalt daaraan niets. 

 

Mevrouw WIEDIJK merkt op dat er geen onderbouwing van de € 30 miljoen wordt gege-

ven omdat dit vertrouwelijke informatie is, maar dat de heer Goos de vertrouwelijke in-

formatie ter sprake bracht op de bijeenkomst waarin de enquête werd gepresenteerd. 

 

De heer GOOS vraagt welke vertrouwelijke informatie hij toen gaf. 

 

Mevrouw WIEDIJK antwoordt dat hij een bedrag noemde dat vertrouwelijk ter inzage lag. 

 

De heer GOOS heeft geen € 20 miljoen of € 30 miljoen genoemd. 

 

Mevrouw WIEDIJK zegt dat hij het bedrag heeft genoemd dat vertrouwelijk ter inzage lag 

en dat verschilt nogal van wat op de CDA-bijeenkomst is aangegeven. 

 

De VOORZITTER zegt dat dit nu niet ter discussie staat. 

 

De heer SUELMANN vraagt of bekend is waarom de initiatiefnemers van het theehuis niet 

inspreken. 

 

De VOORZITTER antwoordt dat ze zich hebben afgemeld om zich nader te beraden. 

 

De heer KLEIN TIJSSINK vraagt naar het standpunt van het college over de tijdelijke be-

woning van leegstaande panden door buitenlandse werknemers. Dergelijke panden krij-

gen door het snelle verloop het karaker van een pension en hij vraagt of dit in strijd kan 

zijn met het bestemmingsplan en welke handhavingsmogelijkheden bestaan om deze 

strijdigheid tegen te gaan. Verder vraagt hij van het college een gedegen analyse van de 

zorgelijke situatie op de woningmarkt in de Noordoostpolder en hij geeft hiervoor enkele 

aandachtspunten mee: 

- Er kan met interne en externe deskundigen worden onderzocht op welke manier bewe-

ging in de markt is te krijgen. 

- Het is ook goed eens van focus te veranderen en niet alleen te kijken naar de hoogte 

van de bouwkosten maar bij het zoeken naar een aantrekkelijk woningaanbod ook de 

exploitatiekosten te betrekken. 

- Verder is van belang welke rol de gemeente daarbij zelf kan spelen in de sfeer van een 

garantiestelling of een specifieke financieringsvorm. Het is goed om hierover eens een 

themabijeenkomst te plannen. 

 

Wethouder de heer RUIFROK geeft aan dat het college ongeveer drie weken geleden een 

besluit heeft genomen over de huisvesting van de buitenlandse werknemers in het bui-

tengebied. In de Najaarsrapportage en de begroting staat het voornemen begin 2011 te 

komen met een beleidsnotitie over de huisvesting van buitenlandse werknemers in de 

kernen en er is hierover contact geweest met de mensen uit Ens die klachten hebben in-

gediend over particuliere woningen die tijdelijk worden verhuurd. Tijdelijke bewoning kan 

op grond van de leegstandswet en dit wordt betrokken bij de notitie. De gemeente heeft 

in 2009 geprobeerd een termijn aan tijdelijke bewoning te verbinden om ervoor te zor-

gen dat niet teveel wisselingen plaatsvinden, maar als iemand doorverhuurt is dat moei-

lijk na te leven. Hij neemt de tweede opmerking ter harte. Er is dergelijk beraad in de 

woondenktank, waarin de lokale makelaars, Mercatus en de gemeente zitten. Er is vrijwel 

continu overleg met projectontwikkelaars en lokale makelaars over de verkopen en de 

manier waarop met name in Emmelhage de markt wordt benaderd.  
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Ook in het kader van de actualisatie van de Woonvisie en de afspraken over de revitalise-

ring en herstructurering van de kernen wordt opnieuw over dergelijke zaken gesproken. 

Het is de moeite waard initiatieven te ontplooien die beweging in de lokale woningmarkt 

kunnen bewerkstelligen. Er zijn een aantal subsidieregelingen zoals de startersregeling 

waarmee mensen individueel kunnen worden gefaciliteerd en hij wil kijken of er extra 

stimulansen kunnen worden toegevoegd. Hij is ook bereid in het kader van de Woonvisie 

daarover uitgebreid van gedachten te wisselen en in dat proces is alle deskundigheid 

welkom. 

 

De VOORZITTER vraagt of een thema-avond tot de mogelijkheden behoort. 

 

Wethouder de heer RUIFROK antwoordt dat dit een onderdeel kan zijn van een thema-

avond over de toekomst van de woningbouw in de Noordoostpolder. 

 

De heer KLEIN TIJSSINK vraagt naar het vermogen van de gemeente om in deze activi-

teit te acteren. Dat kan in de totale afweging van de maatregelen worden meegenomen. 

 

6. Agendapunten 

 

6.1 Beleidsplan Gladheidsbestrijding 

 

De heer WIELENGA zegt dat in het beleidsplan Gladheidsbestrijding staat dat de gemeen-

te door de WMO er ook verantwoordelijk voor is dat alle burgers kunnen meedoen aan 

het maatschappelijke leven. Er wordt voorgesteld het beleid aan te passen en de ge-

meentelijke erfontsluitingswegen niet meer te strooien om meer ruimte te krijgen voor 

gladheidsbestrijding bij sociaal maatschappelijke locaties zoals het gemeentehuis, de bi-

bliotheek, het busstation en bejaardentehuizen. Hiermee wordt ervoor gekozen de 

erfontsluitingswegen bij gladheid onbegaanbaar te laten met alle onveilige situaties van 

dien voor met name schoolgaande fietsers. De WMO geeft ook aan dat mensen zich over 

openbare wegen moeten kunnen verplaatsen: Zijn mensen aan kleinere wegen geen 

mensen en zijn kleinere wegen geen openbare wegen? Hij vraagt of het college kan aan-

geven wat de meerkosten zijn om in plaats van "Of-ofbeleid" "en-enbeleid" te maken. De 

sociaal maatschappelijke locaties liggen vaak aan wegen die toch al werden gestrooid. Er 

kan ook onderscheid worden gemaakt tussen doorgaande en secundaire erfontsluitings-

wegen. Er hoeft niet meer te worden gestrooid op kleiner erfontsluitingswegen, maar het 

is voldoende als het beleid van de afgelopen jaren blijft gehandhaafd. 

 

De heer BAKKER zegt dat wordt verwezen naar het fietspadenplan en hij vraagt wanneer 

de raad dit plan kan vaststellen. Er worden normen gehanteerd voor meest bereden stra-

ten en wegen, maar het is onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld en hoe dat wordt ge-

meten. Er wordt nu preventief gestrooid en er worden allerlei metingen gedaan en hij 

vraagt hoe vaak het voorkomt dat achteraf blijkt dat overbodig is gestrooid. Dat kan aan-

leiding zijn er scherper op in te zetten. Op pagina 10 worden vier informatieaspecten 

aangegeven, maar er staat niet welk aspect het meest weegt. Wordt afgegaan op een 

beleidsmedewerker die denkt dat het gaat vriezen of zijn er harde gegevens van een me-

teoroloog? 

 

De heer LAMBREGTSE zegt dat op pagina 12 staat dat bepaalde gladheid niet wordt be-

streden, vooral omdat het materieel geschikter is voor het buitengebied dan voor be-

bouwd gebied. Het plan is om binnen de bebouwde kom meer te strooien en hij vraagt of 

dit betekent dat in de toekomst investeringen moeten worden gedaan voor nieuw mate-

rieel dat geschikter is voor binnen de bebouwde kom. 

 

De heer HAAGSMA zegt dat de Noordoostpolder een redelijk areaal van mensen en mate-

riaal heeft om gladheid te bestrijden en hij vraagt of het college heeft onderzocht of de 

gemeente dit goedkoper doet dan de markt.  
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Het is onduidelijk of door het niet meer strooien van een aantal wegen de juridische aan-

sprakelijkheid voor de gemeente toeneemt. Er wordt ander beleid voorgesteld omdat er 

weinig klachten zijn, maar wie garandeert dat er door een ander beleid niet meer klach-

ten komen? Hij is bang dat dit verkeerde zuinigheid is. 

 

De heer KLEIN TIJSSINK vraagt of en welke mogelijkheden de gemeente bij de glad-

heidsbestrijding in het buitengebied heeft om meer gebruik te maken van de mensen in 

het buitengebied zoals landbouwers. Zij beschikken vaak over materieel en ze kunnen op 

afroep worden ingezet. 

 

Mevrouw SMIT geeft aan dat alle partijen zijn betrokken bij de uitwerking van de visie tot 

een beleidsplan. De wegbeheerders en de instellingen worden genoemd en ze vraagt of 

de weggebruikers er ook bij zijn betrokken en hoe. Verder wil ze weten hoe naar de bur-

gers wordt gecommuniceerd dat ze bij de werf gratis zout kunnen krijgen en dat bepaal-

de wegen niet meer worden gestrooid. Er is geen duidelijkheid over de aantasting van de 

bodem door dooimiddelen, er is daarnaar slechts in geringe mate onderzoek gedaan. Ze 

vraagt of de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het nemen van initiatieven en het 

opzetten en uitvoeren van een dergelijk onderzoek, hoe de gemeente Noordoostpolder 

hiermee omgaat, wat "in geringe mate" betekent en wie het onderzoek heeft uitgevoerd. 

Verder wil ze weten of er meer milieuvriendelijke alternatieven zijn voor nat zout. Ten 

slotte vraagt ze of verzorgingshuizen en aanleunwoningen ook onder maatschappelijk be-

langrijke locaties vallen. 

 

De heer GOOS vraagt of een extensiever strooibeleid leidt tot besparing. Er wordt gesteld 

dat de gemeente voldoet aan de wettelijke verantwoordelijkheid en hij vraagt of de ge-

meente bij extensiever strooien ook is ingedekt tegen wettelijke aansprakelijkheid. Door-

dat de gemeente dit zelf doet, worden tienduizenden euro's bespaard en er zijn mis-

schien meer operationele taken die de gemeente beter zelf kan doen dan ze aan de 

markt over te laten. Ten slotte vraagt hij of erover is nagedacht samen met de omlig-

gende gemeente zout in te kopen 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat er tot nu toe geen gladheidsbestrijdingsplan was en 

onduidelijk was waar werd gestrooid en waarom. Het wordt nu voor het eerst planmatig 

en structureel gedaan. Alle instellingen binnen de bebouwde kom moeten goed bereik-

baar zijn en erfontsluitingswegen worden in principe niet meer gestrooid. 

 

De heer WIELENGA vraagt of het college onveilige situaties op de buitenwegen accep-

teert om bepaalde sociale gebouwen in Emmeloord beter bereikbaar te maken. 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat tot nu toe niet alle wegen werden gestrooid en dat 

niet kan worden gesteld dat de gemeente een onveilige situatie creëert door niet te 

strooien. Er wordt nu voor een duidelijk en eenvormig beleid gekozen en dat betekent 

dat op enkele wegen niet meer wordt gestrooid, maar ook dat alle voorzieningen in de 

dorpen, ook in extreme omstandigheden, goed bereikbaar zijn. Het college is bezig met 

het schrijven van een Gemeente Verkeers- en Vervoersplan. Het fietspadenplan wordt 

daarin meegenomen en dat komt in het voorjaar van 2011 naar de raad. De gemeente 

Noordoostpolder loopt voorop met systemen om te bepalen of wel of niet moet worden 

gestrooid en zelfs tijdens het strooien wordt de temperatuur op het wegdek gemeten. 

Hiermee kan de hoeveelheid te gebruiken zout worden bepaald waardoor niet overbodig 

wordt gestrooid en de bermen zo min mogelijk worden aangetast. Het gladheidsbeleids-

plan wordt in het najaar van 2011 ingevoerd en er wordt hiermee rekening gehouden bij 

vervangingsinvesteringen. Hij heeft begrepen dat de gemeente dit goedkoper kan dan de 

markt. Er is door de keuze om bepaalde wegen wel of niet te strooien geen risico dat 

mensen de gemeente juridisch aansprakelijk stellen. Juist door deze aansprakelijkheid is 

het niet goed mensen uit het buitengebied in te schakelen voor de gladheidsbestrijding. 

Er wordt altijd duidelijk op de gemeentepagina in de Flevopost aangegeven welke moge-

lijkheden er zijn. Verzorgingshuizen moeten altijd bereikbaar zijn.  
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Er wordt op de buitenwegen minder en in de dorpen intensiever gestrooid en de uitgaven 

blijven hetzelfde. Hij weet niet of er samen met Urk zout wordt ingekocht. Hij kan zich 

wel voorstellen dat gemeenten hierin samenwerken, maar de zoutleveranciers hebben 

een machtspositie. Het is niet puur een bezuiniging, er is nu geen beleid en in dit nieuwe 

beleid worden heldere keuzes gemaakt. 

 

Tweede termijn 

 

De heer HAAGSMA vindt dat de maatschappelijke instellingen ook bereikbaar moeten 

blijven voor mensen die in het buitengebied wonen. Hij neemt het terug in de fractie. 

 

De heer WIELENGA vindt het verschil tussen binnen en buiten de bebouwde kom ontoe-

laatbaar. Hij vond de bestaande situatie prima, maar hij is niet tegen het nieuwe beleid. 

De VVD dient een amendement of motie in omdat ze zich zorgen maakt over de naar 

school fietsende jeugd. Er zijn erfontsluitingswegen van wel 8 km lang. 

 

De heer BAKKER is blij dat er een fietspadenplan komt. Hij wil de buitenwegen in dit plan 

opnemen omdat deze worden gestrooid. Het is een goed plan waarop jaarlijks de uitvoe-

ringsplannen kunnen worden gebaseerd. 

 

De heer LAMBREGTSE is blij dat het gladheidsbestrijdingsplan er is. Het geeft de uitvoer-

de mensen voldoende handvatten en het is een hamerstuk. 

 

De heer SCHUTTE bedankt het college voor de heldere nota. Als nog naar de buitenwe-

gen wordt gekeken is het een hamerstuk. 

 

De heer GOOS neemt het naar aanleiding van de buitenwegen terug in de fractie. 

 

Mevrouw SMIT wil eerst de technische vragen stellen en ze neemt het terug in de fractie. 

 

De heer KLEIN TIJSSINK houdt enige zorg over de buitenwegen, maar hij vindt het een 

hamerstuk. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

Schorsing. 

 

 6.3 Regelingenbestand en de Wet elektronische bekendmaking 

 

De VOORZITTER heropent de vergadering. 

 

De heer BAKKER heeft de indruk dat de beschrijving van de verordening Milieuraad is 

verouderd en niet meer van toepassing is. Hij vraagt het college nog eens goed te kijken 

naar de status hiervan en naar in hoeverre deze in de verordening past. 

 

De VOORZITTER denkt dat het college hierop voor de raadsvergadering een reactie kan 

geven. Hij stelt vast dat het een hamerstuk voor de raad is. 

 

 6.4 Milieuprogramma 2010 

 

De heer VOORBERG wil snel beschikken over de resultaten van de DE-scan. Hij vraagt 

welk deel van de € 6 miljoen besparing op de zuiveringskring Tollebeek een besparing 

voor de gemeente is. 

 

De VOORZITTER vindt dit een technische vraag. 

 

De heer VOORBERG wil in de discussie een voordeel binnenhalen. 
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De VOORZITTER zegt dat dergelijke vragen vooraf aan de ambtenaren kunnen worden 

gesteld. 

 

De heer BAKKER zegt dat het college een doelstelling heeft van 1% CO²-reductie per jaar 

en hij vraagt of het college dat ook niet wat mager vindt en of dit niet 5 tot 10% moet 

zijn. Hij vraagt het college op korte termijn actie te ondernemen om in de winter alle 

winkels in de Lange Nering hun deuren te laten sluiten, dat bespaart jaarlijks tussen de 

€ 5.000,00 en € 10.000,00 per winkel en daarmee kunnen de winkels eventuele verdere 

activiteiten zelf financieren. Het college constateert dat de ISO-normering niet is gereali-

seerd, maar er staat niet bij hoe dat komt. De ISO-normering is wel van belang omdat 

de gemeente het goede voorbeeld moet geven. De gemeente doet mee aan de "nacht 

voor de nacht" door de lichten op en rond de Poldertoren uit te doen en de wethouder 

kijkt of in het kassengebied sterren zijn te zien. Hij vraagt of het college dat ook aan de 

magere kant vindt voor een college dat zulke ambitieuze doelstellingen heeft op het ge-

bied van energiebesparing en natuur en milieu. 

 

De heer PAUSMA vraagt waarom niet op geluid wordt gehandhaafd. In dit milieupro-

gramma staat geen geluidsnorm. De norm is nu 40 dB(A) en vindt dat dit erin moet 

staan, tenzij het college ook in de toekomst niet van plan is dit te handhaven. Hij is bang 

dat er straks de 47 Lden-norm staat. Mensen die aan deze norm worden blootgesteld 

hebben het gevoel dat ze aan de snelweg wonen en hij vraagt of het college het niet no-

dig vindt de bevolking van de Noordoostpolder tegen het lawaai van de windmolens te 

beschermen en daarom 40 dB(A) in dit milieurapport opneemt. De wethouder neemt dan 

zijn verantwoordelijkheid en hij laat het niet aan de willekeur van een Algemene Maatre-

gel van Bestuur van de minister over. 

 

De heer SUELMANN wil de doelgroep van het programma "Meer doen met energie" bre-

der trekken omdat energie en energiebesparing iedereen aangaat. Hij vraagt het college 

te kijken naar de mogelijkheid de openbare verlichting ’s ochtends een halfuur later aan 

te doen en 's avonds een halfuur eerder te doven. Verder vraagt hij aandacht voor cen-

trale inkoop. Bij de geluidsnorm op pagina 11 staat: "Gelet op de gevonden geluidswaar-

den in het landelijke gebied geen ander geluidsbeschermingsniveau te hanteren voor het 

landelijke gebied zoals is opgenomen in het besluit landbouwmilieubeheer". Hij vraagt of 

dit betekent dat er onderzoek naar is gedaan of dat dit een aanname is. 

 

Mevrouw SMIT heeft vier vragen en een suggestie: 

- Moet het milieuprogramma voor of na het vaststellen van het milieuplan worden vast-

gesteld? 

- Waarop is, bij gebrek aan het milieuplan, het Milieuprogramma 2010 gebaseerd? 

- Vindt het college deze vertraging acceptabel en wanneer komt het Milieuprogramma 

2011? 

- De "nacht van de nacht" wordt genoemd op de website van de gemeente en op de ge-

meentepagina van de Flevopost. Is er niet meer nodig om burgers ervan bewust te 

maken dat ze ook kunnen meedoen? 

- Ze stelt voor regelmatig mee te doen aan de autoloze zondag. 

 

De heer HAAGSMA vindt dat de openbare verlichting minder kan en hij onderschrijft de 

vraag van de heer Suelmann hierover. Hij krijgt uit dit milieuprogramma de indruk dat de 

Noordoostpolder weinig tot niets doet aan zonne-energie, terwijl omringende gemeenten 

hun burgers erg uitgebreide subsidiemogelijkheden aanbieden en hij vraagt waarom de 

gemeente Noordoostpolder daarin zo terughoudend is. Er is steeds vaker in het nieuws 

dat nascheiding goedkoper is dan voorscheiding en dat werpt een ander licht op de dis-

cussie over het afvalbeleidsplan. Hij vraagt of het college bewust bezig is met deze dis-

cussie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het papier, het afvalbeleid en de evaluatie van 

de plasticinzameling. Hij vraagt een reactie van het college. 
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De heer KLEIN TIJSSINK zegt dat een gemeente die 0,084% van het totale budget voor 

milieu bestemt moeilijk een groene gemeente kan worden genoemd, maar hij relativeert 

dit ook. Het is voor de raad en de bevolking goed om in de begroting een aparte pijler 

duurzaamheid te hebben. Hij wil kunnen zien welke inspanningen, bedragen en investe-

ringen op dit terrein zijn gepland, het moet niet zijn versnipperd in alle programma's. Al-

leen zo kan de raad zich een goed beeld vormen van wat de gemeente teweegbrengt op 

alle facetten van duurzaamheid. Hij vraagt of het college hierover wil nadenken. 

 

De VOORZITTER vraagt of de heer Klein Tijssink het collegeprogramma wil uitbreiden 

met een optie duurzaamheid. 

 

De heer KLEIN TIJSSINK beaamt dit. 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat de resultaten van de DE-scan op korte termijn ko-

men. Er wordt met de projecten naar 5 tot 6% CO2-reductie gestreefd. Dit kan niet op 

korte termijn kan worden gerealiseerd, maar er wordt getracht dit te versnellen. Op 9 

november a.s. wordt gestart met een proef met de energiescan voor het MKB, waarbij 

ondernemers een bijdrage van de gemeente kunnen krijgen om onderzoek te laten doen 

naar energiebesparende maatregelen. Hij hoopt dat een van de maatregelen die daaruit 

komt is dat winkels in de winter hun deuren moeten sluiten. Hij is zich bewust van het 

feit dat de ISO-normen niet zijn gerealiseerd en dat is steeds een punt van aandacht. Er 

gebeurt al veel, maar het is tot nu toe niet meetbaar genoeg. Er wordt wel naar ge-

streefd dit te bereiken. De "nacht van de nacht" is een signaal en een oproep aan de 

burgers om hieraan iets te doen. De geluidsnormen staan niet in het milieuprogramma 

maar ze zijn wel vastgesteld in het besluit Beschermingsniveau landelijk milieubeheer. 

 

De heer PAUSMA vraagt hoeveel decibel de norm is. 

 

Wethouder de heer POPPE noemt 45, 40 en 35 dB(A). Met het oog op energiebesparing 

richt de gemeente zich op het MKB en de burgers. Op 30 oktober a.s. start een actie in 

Espelervaart om samen met plaatselijke ondernemers te kijken of meer mensen kunnen 

worden bewogen energiebesparende maatregelen te nemen. Daarmee wordt niet alleen 

het milieu maar ook de portemonnee van de burgers gespaard. Bij de openbare verlich-

ting wordt gekeken naar led-verlichting en hij denkt dat er mogelijkheden zijn de verlich-

ting later aan te doen en eerder te doven. Hij vraagt dit na en er komt een antwoord. 

Gemeenten worden steeds meer opgeroepen grotere eenheden te vormen om de ver-

antwoordelijkheden die een gemeente van het rijk krijgt beter te kunnen oppakken. Er 

zijn weinig klachten over geluidoverlast van de landbouw, maar de klachten die binnen-

komen worden bekeken en er wordt geprobeerd maatwerk te leveren. In 2012 is er een 

evaluatie van het besluit Landbouw milieubeheer waarin wordt gekeken of het gevoerde 

beleid goed werkt. Het duurzaamheidsplan is door allerlei oorzaken laat vastgesteld, 

maar het is de bedoeling dat het plan in het voorjaar van 2011 aan de raad wordt voor-

gelegd. Hij wil kijken of het mogelijk is mee te doen aan de autoloze zondag, maar dat is 

in een stad gemakkelijker te realiseren dan in een groot landelijk gebied waar mensen 

afhankelijk zijn van de auto. Er zijn landelijke regels voor zonne-energie die met ge-

meentelijke subsidies kunnen worden aangevuld. Tot nu toe is zonne-energie nog niet zo 

rendabel als windenergie en daarom is het college terughoudend in het doen van een 

gemeentelijk subsidieaanbod. Nascheiding is tot nu toe niet goedkoper dan voorschei-

ding. Nascheiding betekent dat alle afval nat en vies bij elkaar komt en het dan wordt 

gescheiden. De resultaten hiervan zijn erg teleurstellend. In Zeewolde komt een proef 

met het apart inzamelen van nat en droog afval en nascheiding van het droge afval. Het 

college heeft in het kader van het nieuwe afvalbeleidsplan hiervoor veel aandacht omdat 

reststromen een steeds hogere marktwaarde krijgen. Op een HVC-innovatiecongres werd 

zelfs opgemerkt dat het niet lang meer duurt voordat de eerste afvalbergen worden af-

gegraven om bruikbare reststoffen te kunnen hergebruiken. 
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De heer HAAGSMA vindt dat het summum van nascheiding. Er zijn evaluaties van o.a. de 

papiercontainers, de textielcontainers en de ondergrondse containers, maar de landelijke 

discussie gaat steeds meer over het feit dat gemeenten misschien door de milieuactivitei-

ten worden gemanipuleerd omdat het big business is, maar dat het in principe het veel 

goedkoper kan. Hij vraagt waarom Zeewolde wel een traject ingaat en de Noordoostpol-

der niet. Hij vindt dat de gemeente steeds meer doordraaft in scheiden bij de bron. Hij 

heeft daarvoor respect en het is goed dat de gemeente milieubewust is, maar hij wil ook 

op de centen letten. 

 

Wethouder de heer POPPE beaamt dit. De gemeente is fel op het scheiden omdat het op 

de centen let. Het nascheiden is nog erg prematuur en uit de proef in Zeewolde moet nog 

blijken of nascheiding efficiënter en beter voor het milieu is. Tot nu toe is voorscheiding 

het meest aantrekkelijk. De gemeente wil de burgers een zo laag mogelijke heffing op-

leggen voor het afval. Als duurzaamheid een aparte pijler in het collegeprogramma moet 

zijn, moet dit misschien opnieuw worden geschreven. Duurzaamheid zit door het hele 

programma heen en hij vindt het sterker om in alle onderdelen van het collegeprogram-

ma duurzaamheid mee te nemen. 

 

Tweede termijn 

 

Mevrouw WIEDIJK zet vraagtekens bij de campagne "Meer doen met energie". Ze wacht 

op antwoord op technische vragen en ze neemt het terug in de fractie. 

 

De heer BAKKER bedankt de wethouder voor de antwoorden. Er is een hoge ambitie en 

hij kijkt vol verwachting uit naar het beleidsplan. Dit voorstel is eigenlijk mosterd na de 

maaltijd omdat de activiteiten lopen en het jaar bijna om is, maar het plan moet wel 

worden vastgesteld omdat het college anders een onvoldoende van de accountant krijgt. 

Het is een hamerstuk. 

 

De heer VOORBERG informeert nog naar de € 6 miljoen. Hij ziet dit als een overgangs-

stuk tot het nieuwe milieubeleidsplan er is. Dat heet een duurzaamheidsplan, de integra-

le aanpak komt erin naar voren en hij is blij dat het ook in de bestuursdienst integraal 

wordt aangepakt. Hij stemt in met het milieuprogramma. 

 

De heer PAUSMA vindt het een duidelijke en gedetailleerde opsomming van wat in de 

Noordoostpolder op milieugebied gebeurd en juist daarom mist hij het grootste detail, 

namelijk het feit dat hier waarschijnlijk het grootste windmolenpark van Nederland komt. 

Het is gemakkelijk om de geluidsniveaus van het landelijke gebied te hanteren. De wet-

houder noemt drie niveaus, maar dat is vaag. Hij wil weten welk geluidsniveau het 

windmolenpark krijgt, wat de wethouder toestaat en waarop hij wil handhaven. Het is 

een bespreekstuk. 

 

De heer HAAGSMA mist beleid voor zonne-energie en hij vraagt het college in ieder geval 

voor 2011 te kijken of plaatselijke initiatieven kunnen worden opgenomen. Misschien is 

een "win-winsituatie" mogelijk. Er is in verband met het eventueel te realiseren windmo-

lenpark toegezegd dat er een maatschappelijke investering komt en het is hem een lief 

ding waard als deze, desnoods in de daarvoor aangemerkte dorpen, wordt gebruikt als 

"opstartpotje" voor zonne-energie. Het is een hamerstuk. 

 

De heer BAKKER merkt op dat het geld waarover de heer Haagsma wil beschikken van de 

dorpen en niet van de gemeente is. 

 

De heer HAAGSMA vindt het te ver gaan om te stellen dat dit van de dorpen is. Er is nog 

geen definitief besluit genomen dat de dorpen het krijgen. 

 

De VOORZITTER zegt dat de heer Haagsma doelt op de € 10.000,00 dat een aantal dor-

pen krijgt. 
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De heer BAKKER zegt dat in de stukken staat dat de initiatiefnemers dit geld ter beschik-

king willen stellen. De raad heeft aan het college gevraagd of de raad of het college hier-

over de beschikking krijgt en toen zei het college te gaan kijken of het lukt, maar er wei-

nig van te verwachten. Hij is het eens met de doelstelling, maar er kan geen geld van 

een ander worden uitgegeven. Er kan wel maatschappelijke druk op de dorpen worden 

uitgeoefend, de heer Haagsma heeft een goede relatie met de dorpen. 

 

De heer HAAGSMA heeft niet de neiging geld van een ander uit te geven. Hij wil dat het 

college kijkt naar de mogelijkheden om met een investeringsprogramma voor zonne-

energie te komen. Dat hoeft niet te worden betaald door een bepaald dorp, maar hij 

dacht dat dit geld nog niet was bestemd. 

 

De heer KLEIN TIJSSINK bedankt de wethouder voor de toezegging te kijken of er iets 

geconcentreerds op het gebied van duurzaamheidsrapportage kan komen en met deze 

toezegging stemt hij in met dit beleidsplan. 

 

De VOORZITTER merkt op dat de heer Klein Tijssink die toezegging niet heeft. 

 

De heer KLEIN TIJSSINK zegt dat de wethouder heeft toegezegd te gaan nadenken over 

een rapportagevorm waarin duidelijk wordt welke inspanning op het gebied van duur-

zaamheid in de Noordoostpolder plaatsvindt. 

 

Mevrouw SMIT blijft erbij dat het Milieuprogramma 2010 erg laat is en dat het er een 

zonder een onderliggend milieuplan is gekomen. Ze bedankt de ambtenaar die haar 

technische vragen heeft beantwoord, maar het is wel een bespreekstuk. 

 

De heer SUELMANN heeft onvoldoende antwoord gekregen op zijn vraag over de geluids-

norm, maar het Milieuplan 2011-2014 komt op korte termijn aan de orde en hij kan deze 

vraag dan opnieuw inbrengen. Het is een hamerstuk. 

 

De heer WIELENGA vindt het een hamerstuk. 

 

6.5 Nagele, van denken naar doen! 

 

De heer SCHUTTE merkt op dat het college € 250.000,00 wil voor het opstellen van een 

plan voor de komende twee jaar. Hij stelt de volgende vragen: 

- Waarom kost dit zoveel geld? Er is al eens bijna € 250.000,00 naartoe gegaan. 

- Waarin zit dit geld en blijft het bij dit bedrag? 

- Hij wil sneller resultaat zien. Kan er een voorsprong worden genomen door alvast met 

bepaalde zaken te beginnen? 

 

De heer NIJDAM zegt dat de € 250.000,00 uit het volkshuisvestingsplan komt. Er wordt 

een impuls gegeven aan de Zuider- en Noorderwinkels in Nagele en hij vraagt wat er ge-

beurt met het Schokkererf dat ertussen ligt. 

 

De heer HAAGSMA werd in de Voorjaarsrapportage bij het onderdeel "niet gepland be-

leid" geconfronteerd met een extra subsidieaanvraag van € 184.000,00. Er wordt in  

Nagele € 250.000,00 geïnvesteerd en daarbij komt, als de raad ermee instemt, nog eens 

€ 250.000,00. Dat betekent dat € 500.000,00 voor Nagele beschikbaar wordt gesteld en 

hij vraagt zich af of daarmee geen precedent wordt geschapen. Het was moeilijk het geld 

voor de renovatie van het centrum van Ens bij elkaar te krijgen en de renovatie in Creil is 

halverwege stilgelegd omdat het geld op was. Bovendien komt er waarschijnlijk binnen-

kort een collegevoorstel waarin staat dat het busstation in Marknesse moet worden ver-

plaatst. Het college schept met het uitgeven van € 500.000,00 voor Nagele, verwachtin-

gen bij andere dorpen en hij wil hierop een reactie. Als voor inbreiding wordt gekozen, 

kan de kavel die voor uitbreiding is aangekocht worden verkocht zodat de € 250.000,00 

daaruit kan worden betaald. 
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De heer GOOS vindt € 250.000,00 een groot bedrag en vraagt welk tastbaar product er 

komt. 

 

De heer BAKKER vraagt of het onderzoekslab of de gemeente in dit proces de leiding 

heeft. Ook wil hij weten of het college de verdere financiële consequenties voor de ge-

meente kent als alle plannen worden gerealiseerd, ook in relatie tot de andere dorpen. 

Hij vraagt of het nodig is dit besluit over Nagele nu te nemen terwijl over relatief korte 

tijd ook over de prioritering van de andere dorpen wordt nagedacht. 

 

Mevrouw WIEDIJK zegt dat een aantal functies wordt genoemd voor de invulling en de 

realisering van het projectplan en ze vraagt hoeveel fte de gemeente moet leveren en of 

deze uit het reservebeleidsplan Volkshuisvesting worden betaald. 

 

De heer WIELENGA onderschrijft de opmerkingen van de heren Haagsma en Bakker over 

de precedentwerking en het scheppen van verwachtingen bij de dorpen. 

 

Mevrouw SMIT sluit zich daarbij aan. 

 

Wethouder de heer RUIFROK zegt dat de gemeente de regie en de leiding heeft bij het 

ene project, Mercatus dit heeft bij het andere project en het derde project een coproduc-

tie in het kader van IGW is. De overallregie ligt bij de gemeente Noordoostpolder en niet 

bij het onderzoeks- of het ontwerplab, deze bestaan niet meer. Het is nodig nu een be-

sluit te nemen omdat Nagele toe is aan concrete uitwerkingen. De manier van werken in 

Nagele is een pilot. Hij gaat ervan uit dat het werkbudget van € 250.000,00 de gemeen-

telijke bijdrage voor de totale herstructurering is en dat alle elementen die worden ont-

wikkeld op een andere wijze worden gefinancierd. Er is inderdaad tweemaal 

€ 250.000,00 en € 70.000,00 ten behoeve van het onderzoekslab beschikbaargesteld. 

Dat is gerechtvaardigd omdat Nagele een ander type dorp is dan de andere dorpen in de 

Noordoostpolder met een originele en uitzonderlijke ontwerpgeschiedenis. Nagele trekt 

nationale en internationale aandacht van iedereen die zich bezighoudt met stedenbouw 

en architectuur. Er is aan de hand van de resultaten van het onderzoekslab aan de archi-

tecten gevraagd ook de uitwerkingsmogelijkheden van de inventarisatie te definiëren en 

dat ligt nu voor. Er is een nieuwe kaart van Nagele waarop staat wat de te bewaren ele-

menten zijn waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan, waar daarvan kan worden af-

geweken en waar misschien zelfs tot restauratie moet worden overgegaan. Er zijn hieruit 

ook spelregels gekomen voor de toetsing van de ontwikkelingen aan de oorspronkelijke 

waarden en dit komt van pas omdat het niet ondenkbaar is dat Nagele in de toekomst 

wordt aangewezen als beschermd dorpsgezicht waarbij moet worden voldaan aan een 

aantal voorwaarden voor een cultureel erfgoed. Wat nu voorligt, voldoet ruimschoots aan 

de eisen van een dergelijke beweging. Er wordt nu niet opnieuw geld voor plannen of een 

architect gevraagd, maar voor de daadwerkelijke aanpak van een aantal zaken in Nagele. 

Voor deze € 250.000,00 komt er een concreet en uitgebreid Plan van Aanpak inclusief fi-

nancierders, participanten en een resultaat van het centrumgebied Nagele dat zich uit-

strekt van de Zuiderwinkels tot de Noorderwinkels. Ook het Schokkererf hoort erbij. Er 

komt een concrete aanpak van het onderhoud, het gedeeltelijk terugbrengen in oor-

spronkelijke staat en de restauratie van verschillende woonhoven. Er komt ook een plan, 

het liefst met dezelfde partners en financieringsmogelijkheden, over hoe in Nagele met 

inbreiding kan worden omgegaan. Er komt een projectleiding met iemand die de kwaliteit 

bewaakt, iemand die ervoor zorgt dat de verschillende projecten op een nette manier in 

gang worden gezet en worden geregisseerd en iemand die kijkt naar bijvoorbeeld hoe de 

hoven zoveel mogelijk in de originele staat worden teruggebracht. Daarbij spelen erg 

veel partijen een rol zoals Mercatus en particuliere eigenaren die het belang van de be-

weging moeten inzien en wellicht een vereniging van eigenaren moeten oprichten om iets 

te faciliteren. Als de bebouwing van een hof in de oorspronkelijk staat wordt terugge-

bracht, moet ook iets een de omgeving worden gedaan en ook daarvoor is de medewer-

king van bijvoorbeeld bewoners nodig. Het genereren van deze samenwerking zit ook in 

projectkosten.  
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Er zitten in de projectplannen ook plannen voor de leefbaarheidsproblemen die te maken 

hebben met de samenstelling van de bevolking en de wijze waarop de bewoners van de 

hoven omgaan met de eigen en de publieke ruimte. Het gaat niet om allemaal fulltime 

functies, sommige functies, zoals die van supervisor, bemiddelaar of projectleider zijn op 

afroep beschikbaar. Hij wil voor de raadsvergadering de becijfering van de fte's maken. 

Hij denkt niet dat deze investering in de specifieke kwaliteit van Nagele op dezelfde wijze 

in de andere polderdorpen nodig is omdat deze uniformer zijn dan Nagele en omdat de 

kwaliteit van de andere polderdorpen op andere manier gestalte moet krijgen. Er kan in 

de andere dorpen wel een werkbudget € 250.000,00 voor een grote herstructurering zijn 

omdat Nagele een soort pilot is voor deze vorm van probleemaanpak, samenwerking met 

partners zoals Mercatus, particuliere eigenaren en investeerders. Hij gaat ervan uit dat 

de uitbreidingsruimte niet nodig is omdat er niet voor externe uitbreiding is gekozen 

maar voor gebruik van de bestaande kern van het dorp. Het uitgangspunt dat nu bij de 

herstructurering van Nagele wordt gebruikt is dat de uitbreidingsgronden op termijn 

eventueel worden verkocht. 

 

De heer NIJDAM wil niet dat het Schokkererf achterblijft. 

 

Mevrouw WIEDIJK lijkt dit project een leuke uitdaging. Ze volgt het met belangstelling en 

het is een hamerstuk. 

 

De heer BAKKER is gerustgesteld omdat de wethouder aangaf dat de projecten zich in 

uitvoerende zin zelf moeten bedruipen of door anderen moeten worden gefinancierd. Hij 

denkt dat Nagele hiermee weer de parel wordt die ooit was bedoeld. 

 

De heer SCHUTTE vindt het een hamerstuk, maar hij zou wel graag zien dat de plannen 

in een stroomversnelling komen. 

 

De heer HAAGSMA merkt op dat de wethouder zegt dat mensen uit de hele wereld ko-

men kijken naar de stedenbouwkundige opzet van Nagele en dat het een voorbeeld is 

van hoe een samenleving wordt opgebouwd. Dat is tegenstrijdig met het feit dat er brok-

stukken bij elkaar moeten worden geraapt om ervoor te zorgen dat het een fatsoenlijke 

samenleving wordt. Hij is er blij mee dat de andere dorpen eventueel ook tweemaal 

€ 250.000,00 kunnen investeren, maar hij neemt het wel terug in de fractie. 

 

De heer GOOS vindt het een hamerstuk. Hij hoopt dat zo snel mogelijk wordt gestart met 

de uitvoering en dat het weer een parel wordt. 

 

Mevrouw SMIT vindt het een hamerstuk. 

 

De heer NIJDAM vindt het een hamerstuk. Hij sluit zich aan bij de woorden van de heer 

Goos. 

 

 6.6 Najaarsrapportage inclusief begroting  

 

De VOORZITTER stelt voor eerst de Najaarsrapportage en daarna de programmabegro-

ting te behandelen. 

 

Mevrouw WIEDIJK zegt dat bij niet gepland beleid € 80.000,00 voor een communicatie-

plan voor de Deel wordt genoemd en ze vraagt of dit niet allang is gepland. 

 

De heer BAKKER merkt op dat op pagina 6 een reserve duurzaamheid van eenmaal 

€ 75.000,00 wordt genoemd, maar hij herinnert zich dat het gaat om een meerjarenra-

ming van tweemaal € 75.000,00 en hij vraagt of de andere € 75.000,00 voor 2012 be-

schikbaar komt. Er wordt aangegeven dat het mogelijk is dat een supermarkt naar  

Emmelhage wordt verplaatst.  
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Gezien de stroperigheid van de ontwikkeling van Emmelhage en het uitblijven van de 

ontwikkeling van centrumactiviteiten, twijfelt hij of die richting moet worden gekozen. De 

ontwikkeling van Emmelhage duurt veel langer dan was gedacht en daardoor verdwijnt 

de supermarkt uit de Erven naar een half ontwikkeld Emmelhage. Dat is geen goede zaak 

voor de Erven en hij vraagt hoe het college dit ziet. 

 

De heer VOORBERG vraagt het college met concrete maatregelen voor 2011 te komen 

om te voorkomen dat ieder jaar rente wordt betaald voor gronden die niet in exploitatie 

kunnen worden genomen. Op pagina 33 worden nadere afspraken over de resterende 

transitiegelden genoemd en hij vraagt hoe het college deze gelden wil besteden. In  

Emmelhage wordt nog steeds op de aarden wallen gehandhaafd en hij vraagt zich af of 

hierop zo zwaar moet worden ingezet. Een aantal is al vervallen en hij zet vraagtekens 

bij de zin van deze aarden wallen. 

 

De heer PAUSMA vraagt waarom bij de onkruidbestrijding is gekozen voor een zo be-

scheiden beroep op mensen uit de kaartenbak van het Concern voor werk. 

 

 De heer HAAGSMA zegt dat in Dronten een parkresidentie worden gerealiseerd en dat 

daar een poging is gedaan het beleid onderuit te halen door in plaats van woningen van 

€ 500.000,00, goedkopere woningen aan te bieden. Hij vraagt of het college 64 wonin-

gen van meer dan € 500.000,00 in de Wellerwaard nog steeds reëel vindt. Het college 

verwacht dat de komende tien jaar geen grond wordt aangekocht en hij vraagt of deze 

verwachting bij het college erg prominent aanwezig is. Ten slotte vraag hij of het college 

tijdslimieten heeft afgesproken met de projectontwikkelaar van Marknesse-Zuid fase 3. 

 

De heer NIJDAM vindt het vreemd dat de op pagina 8 genoemde € 238.000,00 voor het 

beheer van de parkeergarage als bezuiniging wordt opgevoerd, terwijl dit geld weer no-

dig is voor de fietsenkelder. 

 

De VOORZITTER vindt dit een technische vraag. 

 

De heer HAAGSMA weet dat deze technische vraag is gesteld, maar dat er geen duidelijk 

antwoord is gegeven. Bij de presentatie van het plan heeft hij aan wethouder Ruifrok ge-

vraagd wat de fietsparkeergarage gaat kosten, maar hij kon dat nog niet zeggen en nu 

blijkt dat hij het wel weet. 

 

De heer NIJDAM vraag of het verstandig is geen geld voor de bestrijding van de eiken-

processierups in begroting op te nemen. Op pagina 19 wordt gesteld dat de inkomsten 

voor de begraafplaatsen structureel te hoog zijn geraamd, maar er was een verschuiving 

van begraven naar cremeren. 

 

De VOORZITTER zegt dat dit onderwerp op 25 oktober jl. uitgebreid in de commis-

sie BFCE aan de orde was. 

 

De heer NIJDAM stelt deze vraag nu in het kader van het Groenbeleidsplan. 

 

De VOORZITTER zegt dat het over tarieven en rechten gaat, dat dit in de commis-

sie BFCE thuishoort en dat de collega van de heer Nijdam antwoord op zijn vragen heeft 

gekregen. 

 

De heer NIJDAM gaat er dan vanuit dat de goede vragen zijn gesteld. Hij begrijpt niet 

waarom er geld beschikbaar moet zijn voor het beleidsplan Recreatie en toerisme omdat 

bekend is wat mensen in de Noordoostpolder zoeken. 

 

Mevrouw SMIT zegt dat het GVVP sterk over Emmeloord gaat en ze vraagt waarom er 

geen plan voor het buitengebied is.  
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Het milieuplan is door verschillende oorzaken zo laat en voor haar beeldvorming over hoe 

kan worden voorkomen dat het een volgende keer weer zo laat komt vraagt ze of het 

college hierover wat concreter kan zijn. 

 

De heer SUELMANN heeft een vraag over het regionale duurzame energie- en ontwikke-

lingsbedrijf Flevoland. Op pagina 22 staat dat de resultaten hiervan in het vierde kwar-

taal van 2010 komen en hij vraagt of deze resultaten al bekend zijn en welke kosten met 

dit onderzoek zijn gemoeid. 

 

De heer WIELENGA zegt dat de gemeente een voorkeur heeft voor een ongelijkvloerse 

aansluiting van de Bomenweg op de N50. Het is de wens van een meerderheid van de 

raad daar naast de afrit ook een oprit te projecteren. 

 

De VOORZITTER vindt de vraag wat een regionaal energieplan kost een technische 

vraag. 

 

Wethouder de heer SCHUTTE zegt dat er zorgen zijn over delen van de grondexploitaties 

en dat verlichting wordt gezocht in het versnellen van grondverkopen en niet in boek-

houdkundige trucjes om de renteteller minder hard te laten lopen omdat een investering 

in grond via de rente altijd drukt op de grondexploitatie of op de algemene exploitatie. Er 

is op 1 november a.s. een ambtelijk overleg en over enkele weken een bestuurlijk over-

leg over hoe het college de transitiegelden gaat inzetten. Een deel is gereserveerd voor 

de composietencluster van het NLR en het college heeft andere plannen met de rest. De 

Wellerwaard is niet met Dronten te vergelijken omdat de Wellerwaard veel unieker is dan 

Dronten. Momenteel wordt het bestemmingsplan ingevuld en wordt gekeken wat de 

markt vraagt. Er is een bijna gratis marktconsultatie uitgezet bij een aantal ontwikke-

laars over hoe zij tegen de ontwikkelingen in de woningbouw of bijvoorbeeld zandafzet of 

een strandpaviljoen aankijken. Het woningbouwprogramma wordt hierop geënt. De ko-

mende tien jaar geen grond aankopen is stellig gezegd omdat er zich ontwikkelingen 

kunnen voordoen waardoor de woningbouwmarkt aantrekt. De gemeente heeft bijna 

overal waar ze de komende jaren wil bouwen gronden. Dat geldt ook voor de bedrijven-

terreinen. Marknesse-Zuid is erg vertraagd, maar dat ligt niet aan de gemeente. Er zijn 

duidelijke afspraken met Megahome, maar die heeft nog geen bestemmingsplan afge-

rond. Hij heeft nadrukkelijk afgesproken dat alle correspondentie via hem gaat, maar hij 

heeft de laatste driekwart jaar geen e-mails meer ontvangen. Megahome heeft geen 

goede mensen om het bestemmingsplan te schrijven en er moet nog een verkeerstelling 

worden uitgewerkt. Het bestemmingsplan is bijna gereed, maar er moet zekerheid zijn 

dat er geen problemen met het geluid komen en daarom wil Megahome daarover een ex-

tra check. Het kan begin 2011 in procedure, maar hij durft geen exact tijdstip te noe-

men. Megahome heeft tot 2015 de tijd om het te ontwikkelen en daarna doet de ge-

meente het zelf. 

 

Wethouder de heer POPPE geeft aan dat de reserve duurzaamheid € 75.000,00 voor 

2011 en € 75.000,00 voor 2012 is. Het project in de Zuidert met de inzet van mensen 

van het concern voor werk liep niet goed dat is gestopt. Hij hoopt hieruit lering te trek-

ken en het in 2011 beter te begeleiden en op de rit te houden. Het probleem met de ei-

kenprocessierups is nu nog klein maar er is € 5.000,00 beschikbaar voor monitoring en 

€ 5.000,00 voor een eerste aanzet tot bestrijding. Op 1 november a.s. wordt het beleids-

plan Recreatie en toerisme besproken. Het college steekt in op sociaaleconomische ver-

sterking van met name de Zuiderzeerand, maar de hele recreatie in de Noordoostpolder 

heeft veel mogelijkheden en er is veel te winnen. Een beleidsplan is daarom wel degelijk 

nodig. Het oude GVVP ging alleen over Emmeloord, maar het nieuwe GVVP is voor de he-

le Noordoostpolder. Het was de bedoeling het milieuplan mee te nemen in het Milieuplan 

2010-2013, maar dat is niet gelukt. Het duurzaamheidsplan komt in het voorjaar van 

2011 en daarom is er nu een verslag over 2009 en 2010. De resultaten van de DE-scan 

zijn in januari 2011 bekend.  
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De gemeente gaat voor een ongelijkvloerse kruising bij de Bomenweg, maar het lukt 

waarschijnlijk niet deze gelijktijdig met de verbreding van de weg Emmeloord-Ens te rea-

liseren. De gemeente zit er wel bovenop omdat het gevaar bestaat dat als de verbreding 

klaar is de ongelijkvloerse kruising niet meer wordt gerealiseerd, maar tot nu toe wil het 

rijk niet erg meewerken. 

 

Het spijt wethouder de heer RUIFROK dat hij in de technische ronde geen helder ant-

woord heeft kunnen geven op de vraag over de € 238.000,00 voor de parkeergarage. Als 

er geen parkeergarage komt, zijn er ook geen beheerkosten en dan wordt de 

€ 238.000,00 afgevoerd. In een later stadium wordt de raad geconfronteerd met de be-

heerkosten voor de fietsenstalling. Hij kan hierover nu niets zeggen omdat hij niet weet 

welke cijfers openbaar zijn. Het college heeft onlangs een gematigder beleid geformu-

leerd met betrekking tot de aarden wallen. Het uitgangspunt is dat in de wordingsfase 

van de wijk de aarden wallen een structurerend element zijn en in de aanloopperiode 

wordt zoveel mogelijk gehandhaafd, met name aanhakend bij de bouwkundige inspec-

ties. Handhaving is minder opportuun als de groenstructuur van wijk volgroeid is. Voor 

de ontwikkeling van de woonwijk Emmelhage is de aanwezigheid van voorzieningen in de 

breedste zin van het woord een randvoorwaarde en er wordt op dit moment gestudeerd 

op de invulling van de voorzieningen inclusief de supermarkt. Dat is een zorgvuldige pro-

cedure waarbij wordt gekeken naar de verhouding tot het aantal vierkante meters su-

permarkt in de rest van Emmeloord en waarin exploitatieafspraken worden gemaakt over 

een groeimodel omdat het huidige Emmelhage niet groot genoeg is voor een volgroeide 

supermarkt. Er wordt ook gekeken naar de verplaatsing van bestaande supermarkten. 

Als hij nadere resultaten heeft, komt hij hiermee terug naar de raad, maar in verband 

met de onderhandelingen wil hij daarover nu geen mededelingen in het openbaar doen. 

De communicatiekosten voor de ontwikkeling van het stadshart zijn niet zijn geraamd en 

die zitten niet in de grondexploitatie, maar communicatie is wel nodig en dat moet wor-

den betaald. 

 

Mevrouw WIEDIJK vraagt waarom het niet is gepland. 

 

Wethouder de heer RUIFROK kan hierop geen antwoord geven. Hij heeft alleen geconsta-

teerd dat er geen middelen voor zijn geraamd. 

 

Mevrouw WIEDIJK vraagt of de wethouder dat niet vreemd vindt. 

 

Wethouder de heer RUIFROK antwoordt dat als hij dat niet merkwaardig had gevonden, 

er nu geen voorstel was geweest om de middelen aan te vullen. 

 

De VOORZITTER gaat verder met de programmabegroting. 

 

Mevrouw WIEDIJK zegt dat op pagina 37 de verplaatsing van het busstation van  

Marknesse wel en die van het busstation in Ens niet staat genoemd. Dit wordt wel naar 

buiten verplaatst en ze vraagt welk beleid daarachter zit. De ambtenaar zei dat Dorpsbe-

lang dat in het kader van de leadersubsidie beter vindt en dat verder de provincie erover 

gaat. 

 

De heer BAKKER is verbaasd dat niet wordt ingezet op een openbaarvervoerverbinding 

tussen Lelystad en Groningen, terwijl het een doelstelling van het college is om die te 

verbeteren. Op pagina 41 staat wat in Emmelhage wordt gedaan aan het afstemmen van 

de woningbouw op de leefomgeving, maar hij mist de doelstelling van het duurzaam 

bouwen die hij graag door het hele programma heen zou zien. De gemeente volgt kri-

tisch het door de nutsbedrijven gevoerde beleid, maar hij las in de beantwoording van 

zijn schriftelijke vragen dat het college zich verschuilt achter de huidige situatie en de 

formaliteit en dat is geen kritische houding. Hij vraagt het college een stokje te steken 

voor het realiseren van kerncentrales met de steun en geld van de gemeente door de 

ondernemingen waarin de gemeente aandelen heeft. 
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De heer NIJDAM blijft het college kritisch volgen ten aanzien van het weerstandsver-

mogen en de risico's op de korte en lange termijn. 

 

Wethouder de heer POPPE zegt dat de verplaatsing van de busstations in Marknesse en 

Ens in nauw overleg gaat tussen de gemeente, dorpsbelang, Connexxion en de provincie. 

Dat leidt zowel in Marknesse als in Ens tot een bepaalde plek van het busstation. Het col-

lege is in gesprek met de provincie over de verbinding van Lelystad met Groningen en de 

concessie wordt verlengd tot 2012. Het college trekt aan de verbinding Lelystad-

Groningen en Emmeloord-Kampen/Hanzestation en er wordt gekeken naar een proeftra-

ject voor de superbus. Als een concessie meevalt en er financiële ruimte overblijft, is er 

een kans dat een van de verlangens van de gemeente wordt ingewilligd. Het college 

neemt zeker een kritische houding aan tegenover deze energieproblematiek en de vragen 

hierover zijn schriftelijk beantwoord. 

 

Wethouder de heer RUIFROK geeft aan dat het rijtje activiteiten op pagina 41 weergeeft 

met welke inspanningen het college probeert in een moeilijke marktsituatie de ontwikke-

ling van Emmelhage zo optimaal mogelijk tot stand te brengen. Dat vergt veel inventivi-

teit, inzet en flexibiliteit. Er zitten wel duurzaamheidsambities verstopt: Er zijn duur-

zaamheidssubsidies en stimuleringsregelingen voor duurzaam bouwen. Ook in de presta-

tieafspraken zit een duurzaamheideis. Dat is niet het meest optimaal en er kunnen ande-

re ambities zijn voor nieuwe ontwikkelingen, maar iedere plus op de duurzaamheidambi-

tie betekent een stagnatie in de ontwikkeling van de wijk. De heer Klein Tijssink merkte 

op dat kan worden verkend of minder energiekosten in de toekomst kunnen worden ver-

taald in een hogere investeringslast bij nieuwbouw. Deze manier van denken moet wor-

den gehanteerd als forse duurzaamheidambities worden ingebracht in nieuwe ontwikke-

lingen en daarnaar moet absoluut worden gekeken, maar daarvoor is in de huidige af-

spraken nauwelijks ruimte. 

 

6.1 Enquête-uitslag de Deel 

 

De heer HAAGSMA wil dit onderwerp op dit tijdstip niet meer bespreken. Hij wil het seri-

eus bespreken en hiervoor een nieuwe datum prikken. 

 

De VOORZITTER neemt dit over. 

 

7. Sluiting 

 

De VOORZITTER sluit om de vergadering om 23.20 uur. 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november 2010. 

 

 

De griffier,        de voorzitter, 


