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A M E N D E M E N T 2016-04-11 
Dit a m e n d e m e n t hee f t be t rekk ing op voo rs te l nr. 3 8 3 5 1 2 
O n d e r w e r p : Scenariokeuze Open Planproces Hart voor Emmeloord 

De raad van de gemeente Noordoos tpo lde r , in vergadering bijeen d.d. 18 april 2016, 
gehoord de beraads lag ingen, 

o v e r w e g e n d e da t 
1. in de peiling van het Open Planproces de inwoners hebben gekozen voor scenario 

3; 
2. tijdens het Open Planproces de inwoners nadrukkelijk hebben aangegeven een 

scenario te willen dat financieel en markttechnisch haalbaar is; 
3. de drie scenario's voor wat betreft de uitbreiding van horeca en winkelruimte sterk 

van elkaar verschillen; 
4. er nog geen informatie is over de markttechnische haalbaarheid van deze 

uitbreidingen; 
5. de inwoners bij hun keuze voor een van de drie scenario's deze informatie niet 

hebben kunnen betrekken, 

van m e n i n g da t 
1. de uitkomsten van het Open Planproces moeten worden gerespecteerd; 
2. daarom ook de wens van de inwoners voor een financieel en markttechnisch 

haalbaar scenario in acht moet worden genomen; 
3. het aan de raad is om deze wens bij de besluitvorming te betrekken omdat de 

inwoners dit bij de peiling niet hebben kunnen doen; 
4. een onderzoek naar de markttechnische haalbaarheid daarom zo spoedig mogelijk 

moet worden uitgevoerd; 
5. er teveel onzekerheid bestaat over de gepresenteerde financiële onderbouwing; 
6. een zorgvuldige besluitvorming vereist dat de financiële en markttechnische 

haalbaarheid gewogen wordt voorafgaand aan een definitieve keuze voor een 
scenario; 

7. het daarom onwenselijk is om ons in dit stadium van het proces al vast te leggen 
op enkel scenario 3; 

8. het vanwege de voortgang van het proces wel wenselijk is om een programma op 
te stellen; 

9. hiervoor een procesvoorstel en projectorganisatie noodzakelijk is, 

bes lu i t he t voo rs te l als vo lg t aan te passen 
1. Een voo r lop ige voorkeur uitspreken voor scenario 3 "Compact Centrum" 
2. Het college op te dragen: 

- het scenario 3 verder uit te werken tot een Programma Hart voor Emmeloord; 
- hierbij recht te doen aan alle specifieke kenmerken van scenario 3, zoals 

een horeca paviljoen op De Deel, een verblijfsgebied op de Korte 
Achterzijde, extra winkelruimte aan het Kettingplein en de verhuizing 
van de winkels aan de Lange Nering-oost; 

- daarbij de in de nota genoemde elementen in elk geval mee te nemen; 
- bij de verdere uitwerking de diverse groepen in de geest van het open 

planproces te betrekken; j t - • -
- paragraaf 1.4 uit de nota (financiële analyse) te laten vervallen; 



3. 

4. 

- een onderzoek uit te voeren naar de markttechnische haalbaarheid van 
de uitbreiding van horeca op De Deel en elders in het centrum (conform 
de drie scenario's), naar de markttechnische haalbaarheid van extra 
winkelvloeroppervlak aan het Kettingplein (conform scenario 3) en naar 
de bereidheid van ondernemers aan de Lange Nering-oost om te 
verhuizen naar Lange Nering-west of Ketting plein (conform scenario 3); 

- een risico-analyse uit te voeren voor scenario 3; 
- mede op basis van de resultaten van het bovenstaande de raad een 

voorstel te doen voor een voorkeursscenario; 
- voorafgaand aan de uitwerking van het Programma de raad een 

procesvoorstel voor te leggen met daarin onder meer beschreven de 
projectorganisatie, de tijdsplanning, de wijze waarop de raad bij het 
proces wordt betrokken en de wijze waarop de inwoners bij het proces 
worden betrokken. 

Voor het opstellen van een Programma een procesbudget van € 67.000 ter 
beschikking tellen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. 
De 6e Begrotingswijziging op de Program ma beg roting 2016 vaststellen 
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