
No. 465785-1 

Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

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

27 f eb rua r i 2017 

g r i f f i e r Mevrouw D. Kattenberg (plv.) 

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), 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. Tuinenga (PU), G.J.J. 
van der Wal (CDA) en B. Wielenga (VVD). 

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 ( W D ) 

De heren W.P. Keur (VVD), T. van Steen (PU), R. van der Velde 
(PvdA-GL), G.P.F. Vilé (D66). 

1 . Open ing 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 

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

3. Medede l ingen 
Er zijn geen mededelingen. 

4 . Vas ts te l len bes lu i ten l i j s t d .d . 23 j a n u a r i 2017 
De besluitenlijst nr. 457542 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s tukken raad 
De ingekomen stukken nr. 462181 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 

6. V ragenha l f uu r 
De fractie van CU-SGP stelt vragenover het sluiten van de Lichtwachterswoning op 
Schokland en de fractie van D66 stelt vragen over proeftuin precisielandbouw. 

7. Vas tges te ld bes temmingsp lan 'Lande l i j k geb ied , S t e e n w i j k e r w e g 20a en 
20b t e Marknesse ' 

Beslu i t : zonder hoo fde l i j ke s t e m m i n g me t a lgemene s t e m m e n aangenomen 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Steenwijkerweg 20a en 20b te Marknesse' 

ongewijzigd vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00577-VS01 conform art. 
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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 BGT, april 2016; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Steenwijkerweg 20a en 20b te Marknesse' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

7. Realisatie uni-MFA Rutten 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. In te stemmen met het voornemen tot realisatie van een uni-MFA bij de sportvelden 

in Rutten met hierin in ieder geval de functies sport, dorpshuis, onderwijs, 
kinderopvang en peuteropvang; 

2. Het benodigde investeringsbudget van € 3.463.482 op te nemen in de 
Perspectiefnota 2018-2021; 

3. Het college opdracht te geven de definitiefase te starten; 
4. Bij afronding van de definitiefase te zijner t i jd een volledig uitgewerkt plan te 

beoordelen. 

8. Motie 2017-02-09 "Geen supermarkt op de Deel" ( O N S / S P ) 
Besluit: verworpen 

Voor : 7 (SP, ONS, PvvP) 
Tegen : 18 (CDA, CU-SGP, PU, W D , PvdA-GL, D66) 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering. 

Aldus beslsoten in de vergadering 
Van 13 maart 2017. 
De griffier, de voorzitter. 
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