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A M E N D E M E N T 2016-07-14f 

Dit a m e n d e m e n t hee f t be t rekk ing op voors te i nr. 3 9 6 9 6 9 
O n d e r w e r p : Programmakader Hart voor Emmeloord (DNA) 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2016, 
gehoord de beraadslagingen. 

overwegende dat 
1. in de peiling van het Open Planproces de inwoners hebben gekozen voor scenario 3; 

de aan de inwoners voorgelegde scenario's voor wat betreft de uitbreiding van 
horeca, de uitbreiding van winkelruimte en de inrichting van het centrumgebied sterk 
van elkaar verschillen; 
de inwoners dus een duidelijke keuze hebben gemaakt; 
de inwoners tijdens het Open Planproces duidelijk hebben aangegeven dat er 
expliciet aansluiting moet worden gezocht bij het DNA van de Noordoostpolder, 
het Programmakader stelt dat de ruimtelijke kwaliteitskaders worden getoetst door 
meerdere deskundigen; 
het Programmakader geen supervisor inzet. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

van mening dat 
1. de uitkomsten van het Open planproces moeten worden gerespecteerd; 
2. dus ook de wens dat er aansluiting moet worden gezocht bij het DNA van de 

Noordoostpolder; 
3. verschillende deskundigen mogelijk ook verschillende meningen hebben en dus 

verschillende accenten zullen leggen in de ruimtelijke kwaliteitskaders; 
4. verschillende accenten zullen leiden tot verlies van eenduidigheid; 
5. afstemming van de diverse projecten daarom wenselijk is; 
6. hiervoor de inzet van een supervisor nodig is, 

besluit 
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 als vo lg t g e w i j z i g d vas t t e s te l len , op 
pagina 7 aan inhoudelijk kader 3 toevoegen: 
De afstemming van de ruimtelijke kwaliteit tussen de diverse projecten wordt 
uitgevoerd door een supervisor. 
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Juup Nijholt 

S.P„ O t o 5 ; P ^ P 
Tegen: 2-1 
Beslu i t gemeen te raad : Aangenomen / verworpen 
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