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A M E N D E M E N T 2016-04-12b 

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 4 3 9 6 7 

O n d e r w e r p : Nieuwbouw Kraggenburg 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 18-04-2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. er al zo'n 15 jaar geen woningbouw in Kraggenburg heeft plaatsgevonden, terwijl 

bevolkingsprognose en wens vanuit het dorp wel een behoefte aangeven; 
2. er onder dorpsbelang en gemeente overeenstemming bestaat dat kavel Renders de 

meest voor de hand liggende uitbreidingslocaties is, maar het realiseren van 
woningbouw op deze kavel door omstandigheden nog niet mogelijk is gebleken; 

3. uit de dorpsvisie van Kraggenburg naar voren komt dat de open groene ruimten 
binnen het dorp behouden moeten bli jven; 

4. in de ontwikkelperspectieven benoemd staat dat het college voornemens is om kavel 
Paauw eventueel onder voorwaarden te verkopen 

van mening dat 
1. het college er alles aan doet om kavel Panders beschikbaar te krijgen voor 

woningbouw, maar het vooralsnog onzeker is of dit er toe zal leiden dat woningbouw 
op kavel Panders binnen afzienbare t i jd mogelijk zal bli jken; 

2. dorpsbelang Kraggenburg haaft ingestemd met twee inbreidingslocaties om op korte 
termijn woningbouw mogelijk ta makan, maar vardera inbreiding op da opan groene 
ruimten in Kraggenburg voorkomen moet worden; 

3. vardara organische groei van hat dorp binnen aan aantal jaar mogelijk moat z i jn; 
4. hat mogelijk makan van woningbouw op kavel Paauw daarom wear tar sprake zou 

moeten koman als blijkt dat er binnen 2 jaar gaan ontwikkelingen zijn richting hat 
raalisaran van woningbouw op kavel Panders; 

5. de huidige bewoording in da ontwikkalparspactiavan da varkoop van kaval Paauw 
niat nadrukkelijk koppelt aan raalisaring van woningbouw op kaval Panders, hoawal 
da wethouder dit in het RTG wal haaft toegezegd 

besluit het voorstel als volgt aan te passen 
1. Instemmen mat da ontwikkalparspactiavan voor da dorpen, met dien verstande 

dat op pagina 10 de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: 
- verwijderen van de zinsnede 'Kavel Paauw (2) wordt verkocht' 
- da zinsnede 'Gamaantalijka kaval 'Paauw' (2) eventueel varkopan onder 

voorwaarden' varvangen door 'Gamaantalijka kaval 'Paauw' (2) pas varkopen 
zodra zeker is dat ar woningbouw op kaval 'Renders' garaalisaard kan gaan 
worden' 

- de zinsnede 'Mocht de ontwikkeling van Renders binnen redelijke termijn niet 
lukken, dan gaan we op zoek naar alternatieve ontwikkellocaties' vervangen 
door 'Mocht de ontwikkeling van kavel Fenders binnen twee jaar niet lukken, 
dan komt het mogelijk maken van woningbouw op kavel Paauw opnieuw ter 
sprake' 

2. Da eerste wijziging van da Strategische Nota Grondvoorraad vaststellen. 



3. De getroffen voorzieningen op basis van deze maatregelen herzien. 
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