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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 14 november 2016 

Aanwezig: voo rz i t t e r de heer A. van der Werff 

g r i f f i e r de heer R.F. Wassink 

raads leden de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), E. Lindenbergh (VVD), M.B.W. Uitdewilligen 
(CDA), W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA), J.M. van de Velde 
(D66), S. Werkman (ONS) 
en de heren A.D. van de Beek (ONS), J. van der Boom (CDA), 
F.P.J. van Erp (CDA), M. Dekker (SP), T.J. van Dijk (CU-SGP), 
J.C.M. Goos (CDA), H.M. Hekkenberg (PvdA-GL), W.P. Keur 
( W D ) , H.J. Lambregtse (CU-SGP), L.H.M. Lammers (ONS), T. 
Nijdam (PvvP), J.L.M. Nijholt (SP), B.H. Reussing (CDA), J. 
Simonse (CU-SGP), J.W. Simonse (CU-SGP), T. van Steen 
(PU), T. Tuinenga (PU), R. van der Velde (PvdA-GL), G.P.F. Vilé 
(D66) en tot 18:00 uur G.J.J. van der Wal (CDA). 

Afwezig: 

w e t h o u d e r s mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), 
de heren W.C. Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), 
H.H. Suelmann (CDA) en J.E. Wijnants (VVD) 

B. Wielenga (VVD), vanaf 19:30 uur: G.J.J. van der Wal (CDA). 

1 . Open ing 
De vergadering wordt om 13.30 uur geopend. 

2. Vas ts te l l i ng agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Medede l ingen 
Er zijn geen mededelingen. 

4 . Bes lu i ten l i j s t d .d . 10 ok tobe r 2016 . 
De besluitenlijst no. 439103 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s tukken 
De ingekomen stukken nr. 439738 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 

6. V ragenha l fuu r 
Er zijn geen vragen gesteld. 
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7. Nota vaststel len bestemmingsplan Landelijk Gebied, Burchtweg 17 te 
Bant 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Burchtweg 17 te Bant' ongewijzigd vast te 

stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00569-VS01 conform art. 

1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm 
vast te leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond GBKN, november 
2015; 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld In afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen; 

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Burchtweg 17 te Bant' overeenkomstig 
artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

8. | Vaststel len grondexploitatie Marknesse Zuid fase 3. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. De grondexploitatie Marknesse Zuid, Fase 3 (complex 75) vast te stellen. 
2. De looptijd van de grondexploitatie vast te stellen op 10 jaar, conform de nieuwe 

BBV-richtlijn. 
3. In te stemmen met de motivering van de toerekening van bovenwijkse kosten aan 

de grondexploitatie. 
4. Het toerekenen van de verwervingskosten + bijkomende kosten van de grond 

(Kleiweg, kadastraal bekend: B3808) aan de vast te stellen grondexploitatie. 

9. Gewijzigd Vaststel len bestemmingsplan Marknesse - Zuid Fase 3, l e 
partiële herziening en beeldkwaliteitsparagraaf. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. In te stemmen met de nota van ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 

Marknesse, Zuid Fase 3, l e partiële herziening; 
2. Het bestemmingsplan 'Marknesse, Zuid Fase 3, l e partiële herziening' gewijzigd vast 

te stellen; 
3. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00585-VS01 conform art. 

1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm 
vast te leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond GBKN, november 
2015; 

4. De beeldkwaliteitsparagraaf 2.4 van de toelichting van het bestemmingsplan 
'Marknesse, Zuid - fase 3, l e partiële herziening' vast te stellen als aanvulling dan 
wel aanpassing op de gemeentelijke welstandnota; 

5. Het bestemmingsplan 'Marknesse, Zuid Fase 3, l e partiële herziening' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

10. Vaststell ing bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële 
herziening' 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. In te stemmen met de 'Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening'; 
2. Het bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening' gewijzigd 

vast te stellen; 
3. Het plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP0581-VS01 conform artikel 1.2.1 tot 

en met 1.2.4 van het Bro in elektronische vorm vast te leggen, waarbij gebruik is 
gemaakt van de ondergrond BGT jul i 2016; 

4. Het bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening' 
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overeenkomstig artikel 3.8, lid 4 Wro bekend te maken; 
5. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro; 
6. De grondexploitatie 'Locaties Nagele' vast te stellen. 
7. Het toerekenen van de verwervingskosten en de bijkomende kosten van de grond 

(Noorderlaan 2 1 , kadastraal bekend als sectie DZ nummer 391 ; Noorderwinkels 2 
en 4, kadastraal bekend als sectie DZ nummers 257, 345 en 344; Noorderwinkels 6 
en 8, kadastraal bekend als sectie DZ nummers 50 en 192; Noorderwinkels 1, 3 en 
7, kadastraal bekend als sectie DZ nummers 52, 53, 16 en 219; allen te Nagele) 
aan de vast te stellen grondexploitatie. 

11. | Vaststel len nota lokale heffingen 2017-2020 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
De Nota lokale heffingen 2017-2020 vast te stellen. 

12. | Opdrachtverstrekking accountantsdiensten 2016 tot en met 2018. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
De opdracht van de accountantsdiensten te verlenen aan Baker Tilly Berk. 

13. I Najaarsrapportage 2016 
Besluit: 
1. de najaarsrapportage 2016 vast te stellen; 
2. een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren werkzaamheden 2016' in te stellen; 
3. de 12e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen waarin de 

financiële gevolgen van de najaarsrapportage zijn opgenomen. 

Wegens het staken van de stemmen bij het amendement is de 
Najaarsrapportage niet in stemming gebracht. 

De fractie van het CDA heeft amendement 2016 - l l - 13a 'Nieuwe Natuur Schokland' 
ingediend. 
B e s l u i t : - Wegens het staken van de stemmen zal in de volgende raadsvergadering 
opnieuw over dit amendement worden gestemd. 
Voor : 14 (CDA, PU, VVD, D66) 
Tegen : 14 (CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 

14. | (meerjaren)programmabegroting 2017-2020 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
de (meerjaren)programmabegroting 2017 - 2020 vast te stellen. 

De fractie van de VVD heeft amendement 2016- l l -14a 'Verlaging OZB' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 7 (dhr. Van Steen (PU), dhr. Tuinenga (PU) VVD, ONS) 
Tegen : 2 1 (CDA, CU-SGP, mw. Van Elk (PU), SP, PvdA-GL, D66, PvvP) 

De fractie van de SP heeft amendement 2016-l-14b 'Verhoging macronorm' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 5 (SP, dhr. Van der Velde (PvdA-GL), dhr. Vilé (D66)) 
Tegen : 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, dhr. Hekkenberg (PvdA-GL) mw. Van de 
Velde (D66), PvvP) 
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De fractie van het CDA heeft amendement 2016 - l l - 14c 'Visie openbaar vervoer' 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 1 (PvvP) 

De fracties van VVD/PU/CDA hebben de motie 2016 - l l - 14a 'Ontwikkelen lange termijn 
visie' ingediend. 
Aangehouden 
De fractie van PvdA-GL heeft de motie 2 0 1 6 - l l - 1 4 b '(middel-)lange termijn visie 
financieel beleid' ingediend. 
Aangehouden 
De fractie van de PU heeft de motie 2016- l l - 14c 'Onderhoudsniveau openbare ruimte' 
ingediend. 
Beslu i t : - Wegens het staken van de stemmen zal in de volgende raadsvergadering 
opnieuw over dit amendement worden gestemd. 
Voor : 14 (CU-SGP, PU, ONS, D66, PvvP) 
Tegen: 14 (CDA, VVD, SP, PvdA-GL) 

15. | Aanpassing belasting- en retributieverordeningen 2017 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
vast te stellen de: 

- Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017 
- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017 
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 

2017 
- Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van liggelden voor de recreatietoervaart 

Noordoostpolder 2017 
- Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2017 

Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2017. 

De fractie van de PvvP heeft amendement 2016-11-15 'Termijn begraafrechten' 
ingediend. 
Besluit: Aangenomen 
Voor : 2 1 (CDA, CU-SGP, dhr. Keur (VVD) SP, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 7 ( PU, mevr. Lindenbergh (VVD), ONS) 

16. I Quick wins Hart voor Emmeloord. 
Besluit: Aangenomen 
1. In te stemmen met de uitvoering van het voorgestelde pakket quick wins voor het 

centrum van Emmeloord; 
2. Een uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen van € 332.000 voor de uitvoering van 

de quick wins voor het centrum en dit ten laste te brengen van de algemene reserve 
grondexploitatie; 

3. De 13 e wijziging van de programmabegroting vast te stellen. 

Voor : 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, Mevr. Van de Velde (D66) 
Tegen: 8 ( SP, ONS, dhr. Vilé (D66), PvvP) 
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De fractie van ONS heeft amendement 2016 - l l - 16a 'Rotonde' ingediend. 
Dit amendement is ingetrokken wegens samenvoeging met amendement 16b. 

De fractie van de SP heeft amendement 2016 - l l - 16b 'Rotonde' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 9 (SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen: 18 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL) 

De fractie van D66 heeft motie 2016 - l l - 16a 'Ondernemerswensen koopzondagen' 
ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 9 (SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen: 18 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL) 

De fractie van het CDA heeft motie 2016- l l -16b 'Rotonde' ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 17 (CDA, CU-SGP, VVD, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 10 (PU, SP, ONS, PvvP) 

17. Welstandsnota 2016. 
Besluit: Aangenomen 
1. Welstandsnota 2016 vast te stellen; 
2. Hoofdstuk 5 'Welstandscriteria' uit het beeldkwaliteitsplan 'Drijvende bouwwerken 

Emmeloord-Zeebiesstraat' vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota 2016; 
3. Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 2010 in te trekken; 
4. Dit besluit te publiceren in 'de Noordoostpolder'. 

Voor : 26 (CDA, CU-SGP, mw. Van Elk (PU) dhr. Tuinenga (PU), VVD, SP, ONS, PvdA-
GL, D66, PvvP) 
Tegen: 1 (dhr. Van Steen) 

De fractie van de PU heeft amendement 2016 - l l - 17a 'Welstand buitengebied' 
ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 11 (mw. Veendrick (CDA), dhr. Reussing (CDA), dhr. van Erp (CDA), PU, VVD, 
dhr. Hekkenberg (PvdA-GL), D66) 
Tegen: 16 (mw. Uitdewilligen (CDA), dhr. Goos (CDA), dhr. Van den Boom (CDA), CU-
SGP, SP, ONS, dhr. Van der Velde (PvdA-GL), PvvP) 

De fractie van de VVD heeft amendement 2016 - l l - 17b 'Minder welstandsregels' 
ingediend. 
Beslu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 7 (VVD, PU, D66) 
Tegen: 20 (CDA, CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL PvvP) 

18. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:15 uur de vergadering. 

i /i 
Aldus besloten in de vergadering 
van 12 december 2016. 
De griffier, de voorzitter,/ 
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