
g e m e e n f e 

NOORDOOSTPOLDER 
RAAD 

A M E N D E M E N T 2016-12-21 

O n d e r w e r p : Zienswijze Inpassingsplan Maritieme Service Haven 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 12 dec 2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. het college aangeeft de overslagfunctie als onderhandeling ziet; 
2. de Provincie een vastgesteld plan Flevokust heeft, waarbij de functie van overslag 

aan Lelystad is toebedeeld; 
3. de Provincie heeft aangegeven hieraan vast te houden, 

van mening dat 
1. met het opnemen van de optie 'overslag' bij de haven in de Zienswijze de 

Provincie ons dit kwalijk gaat nemen; 
2. we als gemeente Noordoostpolder graag geloofwaardig over willen komen; 
3. een goede verstandhouding met de Provincie van belang is; 

besluit het voorstel als volgt aan te passen 

Wij zien graag mogelijkheden voor reguliere ovcrslog cn een publieke kade 
terug komen in het inpassingsplan. 
De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder uit het programma Zuiderzeegelden wordt 
gedaan met het oog op economische structuurversterking. Wij denken dat de 
mogelijkheid van (boporkto) ovcrslog on een publieke kade daarnaast voor een extra 
economische impuls voor Noordelijk Flevoland kunnen kan zorgen. Wij ploiton daarom 
voor oon uitbreiding van do toogGGtano catcgorioon van bedrijven in do rogolG van hot 
PiPr 

Ondertekening en naam: 
De fract ie(s) van: Naam: 
SP 

ChristenUnie-SGP 

Voor: 

Tegen: 
cS 

T. Hoekstra 

Henriëtte van Keulen 

Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen 



Amendement 2016-12-21 Zienswijze Inpassingsplan Maritieme 
Service Haven (SP) 

M. Uitdewilligen 
W.J. Veendrick 
J.C.M. Goos 
B.H. Reussing 

G. J.J. van der Wal 
F.P.J. van Erp 
J. van der Boom 

Christenunie SGP 
H. van Keulen 
H.J. Lambregt! 
J. Simonse 
T.J. van Dijk 
J.W. Simonse 

T. Tuinenga 
E. van Elk 
T. van Steen 

B. Wielenga 
W.P. Keur 
E. Lindenbergh 

SP. 
T.G. Hoekstra 
J.L.M. Nijholt 
M. Dekker 

Voor: 8 Tegen: 18 Totaal: 26 

ONS Noordooslpolder 
O n z t n i«uw« i a m « n l « v l n g 

L.H.M. Lammers 
S. Werkman 
A.D. van de Beek 

©PvBA© 
GROENLINKS 
R. van der Velde 
H.M. Hekkenberg 

J.M. van de Velde 
G.P.F. Vilé 
Q W P 
T. Nijdam 

gemtwnte 

NOORDOOSTPOLDI 


