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A m e n d e m e n t 2016-07-14d 

Onderwerp: Géén supermarkt op De Deel en haar omgeving 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. een meerderheid van de 1886 stemmers gedurende het Open Planproces heeft 

gekozen voor scenario 3; 
2. in scenario 3 een supermarkt expliciet wordt gesitueerd nabij het Kettingplein en 

er in het vigerende bestemmingsplan slechts ruimte is voor uitbreiding met één 
supermarkt 

3. er daarnaast in scenario 3 geen sprake is van woningen boven de horeca, terwij l 
dat wel in het Programmakader vermeld staat; 

4. het college van B&W expliciet heeft aangegeven de mening van de burger te gaan 
respecteren, 

van mening dat 
1. de uitkomst van het Open Planproces en ook de mening van de burger 

gerespecteerd dienen te worden; 
2. met De Deel en haar omgeving wordt bedoeld: het gebied tussen Beursstraat, 

Kon. Julianastraat, Onder de Toren en Korte Dreef, omvattende o.a. De Deel en 
De Kleine Deel; 

3. op De Deel en haar omgeving in scenario 3 geen kanslocatie met supermarkt is 
gedefinieerd en ook niet als expliciete keuze is voorgelegd aan de bevolking; 

4. dit heeft geleid tot het voorliggende scenario zoals vermeld op pag. 11 van het 
voorliggende Programmakader Hart voor Emmeloord, 

besluit het programmakader Hart voor Emmeloord als volgt aan te passen: 
1. In te stemmen met het Procesvoorstel Hart voor Emmeloord 
2. Een keuze te maken voor de informerende rol in fase 2 
3. Het Programmakader Hart voor Emmeloord a ls v o l g t g e w i j z i g d vas t t e s t e l l e n : 

Op pagina 6 het inhoudelijk kader l b toe te voegen: 
Inhoudelijk kader lb: 
Er wordt geen supermarkt gerealiseerd op De Deel en haar omgeving 

Op pagina 15 de tekst als volgt aan te passen: 
"De Deel inclusief de kleine Deel en toeleidende wegen verdienen een aanzienlijke 'make
over'. De inpassing van de horeca en m o g e l i j k w o n i n g e n verdient bijzondere aandacht. 
Ook de afsluiting van de Beursstraat maakt onderdeel uit van dit project." 

Op pagina 16 de tekst als volgt aan te passen: 
"Deze locatie biedt mogelijkheden om nieuwe elementen toe te voegen aan het Hart voor 
Emmeloord, u i t g e z o n d e r d een s u p e r m a r k t . Daarnaast brengt het potentieel extra 
opbrengsten in het Programma in." 
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