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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 15 september 2011 

Aanwezig: voorzitter de heer A. van der Werff 

 griffier de heer R.F. Wassink 

 raadsleden de dames M.T.B. Droog-Smit (CDA), E. van Elk (PU),  

G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), G.H. Kramer (CDA), S.J. 

Schrijver-Brouwer (PvdA), H. Smit (D66),  

W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA) S. Werkman (ONS) 

en H.M. Wiedijk (PvvP) en de heren J.W. Bakker (GL), J.C.M. 

Goos (CDA), T.P.G. Jorna (VVD), W.P. Keur (VVD) (vanaf 

agendapunt 3), J.M. Lenards (VVD), T. Nijdam (PvdA), D. 

Pausma (ONS) J. Simonse (CU-SGP),  

H.H. Suelmann (CDA), H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU), 

J.J. van der Velde (CDA), R. van der Velde (PvdA), G.J. 

Veldkamp (CU-SGP, J. Visser (CU-SGP), G.P.F. Vilé (D66), L.G. 

Voorberg (CU-SGP) en B. Wielenga (VVD) 
 

 

wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren A. Poppe  

(CU-SGP), W.J. Schutte (CDA) 

 

Afwezig:  De raadsleden L.H.M. Lammers (ONS) en W.P. Keur (VVD) t/m 

agendapunt 2 en de wethouders W.R. Ruifrok (PvdA) en P.M.S. 

Vermeulen (D66) 

 

 

   

1. Opening 

De vergadering wordt om 19.27 uur geopend, na de feestelijke heropening van de 

vernieuwde raadzaal. 

 

2. Vaststelling agenda 

Aan de agenda wordt door de PvdA een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ 

toegevoegd, betreffende het aanleggen van een voetpad / verkoop grond in Emmelhage. 

 

3. Vaststellen notulen raadsvergadering 23 en 30 juni 2011. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken (2011/14152) 

Het voorstel voor afdoening van ingekomen stuk 7 is gewijzigd: deze is reeds door de 

griffie afgedaan. De overige ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel 

afgedaan. 

 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 
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6. Spreekrecht 

Van het spreekrecht hebben de volgende personen gebruik gemaakt (allen over 

agendapunt 8.2): dhr. Rijnvis, dhr. Schuil en mw. De Vet. 

 

7. Vragenhalfuur 

- Er zijn door de fracties van VVD en Politieke Unie vragen gesteld over de memo van het 

college betreffende de regionale brandweerzorg.  

- Door de fractie van de Politieke Unie zijn vragen gesteld over opmerkingen van 

wethouder Schutte in de commissie Woonomgeving over een ingesteld beroepsschrift bij 

de Raad van State. 

- Door de fractie van D66 zijn vragen gesteld over de hondenbelasting. 

- Door de fractie van de Politieke Unie zijn vragen gesteld over de toekomstige plaats van 

het Pieperfestival. 

 

8. Agendapunten 

  8.1 Beleidsplan Civiele Kunstwerken (2011/7171) 

 

Besluit vast te stellen: 

1. Het "Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2011 - 2014" vast te stellen; 

2. Te reserveren voor de vaste objecten in een bestemmingsreserve en de beweegbare 

    bruggen te zijner tijd activeren en zo snel mogelijk afschrijven, waarbij voor de 

    dekking van de lasten voor vervanging van de Marknesserbrug in afwijking van het 

    voorgestelde beleid de mogelijkheid wordt gelaten om de last voor € 2 miljoen uit 

    het rekeningresultaat 2010 te dekken en het restant in één keer ten laste van de 

    reserve beleidsplan te brengen. 

Voor: 20 stemmen: CDA (7), VVD (4), CU-SGP (4), PvdA (3), PvvP (1), GL (1) 

Tegen 7 stemmen: PU (3), ONS (2), D66 (2)  

 

 

  8.2 Aankopen agrarisch perceel gelegen in de hoek Marknesserweg/Kamperweg 

(sectie AZ, perceelnummer 6339), groot 44.130 m2 (2011/13047) 

 

Op het voorgenomen besluit is een amendement van de PvdA (2011-09-I, zie 

bijlage 1) aangenomen. 

Voor 18 stemmen: CDA (7), CU-SGP (4), PvdA (3), ONS (2), D66 (1->mw. Smit), GL (1) 

Tegen 10 stemmen: VVD (5), PU (3), D66 (1-> dhr. Vilé), PvvP (1). 

 

Besluit het voorstel bij amendement van de PvdA (2011-09-I) gewijzigd vast te 

stellen: 

1. Een krediet van € 353.040 beschikbaar te stellen om over te gaan tot verwerving van  

    de voorkeurslocatie, een agrarisch perceel gelegen in de hoek  Marknesserweg/  

    Kamperweg (sectie nummer AZ, perceelnummer 6339, groot 44.130 m2); 

2. De hieruit voortvloeiende structurele rentelast te verwerken in de begroting 2012 ev; 

3. De 8e wijziging van de programmabegroting 2011 vast te stellen; 

4. Kennis te nemen van de quickscan evenementenlocaties. 

4. het college doet in 2012 de raad voorstellen voor een bestemming voor het perceel, 

waarbij een vorm van bewonersparticipatie toegepast wordt (amendement 2011-09-I). 

 

Voor: 17 stemmen: CDA (7), CU-SGP (4), PvdA (3), ONS (2) D66 (1->mw. Smit) 

Tegen 11 stemmen: VVD (5), PU (3), D66 (1-> dhr. Vilé), PvvP (1), GL (1). 

 

Een amendement (amendement 2011-09-I) van GL werd verworpen met 3 stemmen 

voor en 25 tegen. 

Een motie van de VVD (motie 2011-09-I) werd verworpen met 13 stemmen voor en 15 

tegen. 

Een motie van ONS (motie 2011-09-II, zie bijlage 2) werd met algemene stemmen 

aangenomen. 
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  8.3 Beleidsplan participatiebudget 2011-2013 (2011/11756) 

 

Besluit met algemene stemmen vast te stellen 

Het beleidsplan participatiebudget 2011-2013. 

 

Een motie van ONS (motie 2011-09-IV) werd verworpen met 9 stemmen voor en 19 

tegen. 

 

 

 

  8.4 Nota Geluid, onderdeel Industrielawaai gemeente Noordoostpolder 

(2011/12604) 

 

Besluit het bij amendement van de VVD (Amendement 2011-09-IV, zie bijlage 

3) en van de CU/SGP (amendement 2011-09-V) gewijzigde voorstel  

De nota Geluid, onderdeel Industrielawaai gemeente Noordoostpolder, als volgt vast te 

stellen  

door in tabel 1 (pagina 15 van de nota) de akoestische gebiedstyperingen B en C op te 

laten gaan in één landelijk gebied met agrarische activiteiten en met richtwaarden in 

dB(A) van Dag 50 - Avond 45 - en Nacht 40; 

waarbij de kaart behorende bij het raadsvoorstel in hiernavolgende zin wordt aangepast: 

- de bestaande en nieuwe locaties voor evenemententerreinen worden aangevuld met: 

de bestaande Deel en  

- de nieuwe locatie op het toekomstige parkeerterrein en te verwijderen: de mogelijk 

nieuwe locatie aan de Marknesserweg. 

 

Voor: 24 stemmen: CDA (7), VVD (5), CU/SGP (4), PvdA (1 -> dhr. Nijdam), PU (3), D66 

(2), PvvP (1), GL (1); 

Tegen: 4 stemmen: PvdA (2 -> dhr. Van der Velde en mw. Schrijver), ONS (2). 

 

 

 

  8.5 Investeringsprogramma begraafplaatsen in relatie tot tariefontwikkeling 

(2011/11048) 

 

Besluit met algemene stemmen 

1. De nota 'Investeringsprogramma begraafplaatsen in relatie tot tariefontwikkeling' vast 

te stellen. 

2. De budgettaire gevolgen te verwerken in de primitieve begroting 2012 en verder. 

3. Beleid op te laten stellen ten aanzien van de bestemmingsreserve begraven en dit via 

de nota reserves en voorzieningen aan te bieden. 

 

Een motie van de PvdA (Motie 2011-09-V, zie bijlage 4) werd aangenomen : 

Voor: 18 stemmen: CDA (7),  VVD (1-> dhr. Wielenga), PvdA (3), PU (3), D66 (2), PvvP 

(1), GL (1); 

Tegen: 10 stemmen: VVD (4), CU-SGP (4) ONS (2). 

 

 

 

  8.6 Begroting 2012 GR IIsselmeergroep (2011/10345) 

 

Besluit met algemene stemmen 

1. Kennis te nemen van de begroting 2012 de van GR IJsselmeergroep. 

2. De GR te berichten dat de gemeente geen aanleiding heeft opmerkingen te maken 

over de begroting 2012. 
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  8.7 Cofinanciering voor Recreatieplan natuurmonumenten (2011/10543) 

    

Besluit met algemene stemmen 

1. Een budget van € 161.844 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het  

    Recreatieplan van Natuurmonumenten; 

2. De 13e wijziging van de programmabegroting 2011 vast te stellen. 

 

 

  8.8 Landelijk Gebied, omzetting Agrarisch gebied naar Natuur (2011/12612) 

 

Besluit met algemene stemmen 

Het plangebied Landelijk Gebied, omzetting Agrarisch gebied naar Natuur aan te wijzen 

als geval waarop het bepaalde in artikel 3.30 e.v. Wro (gemeentelijke 

coördinatieregeling) van toepassing is. 

 

 

 

8.9 Aan de agenda is toegevoegd een Motie van de PvdA ‘Verplaatsen voetpad 

en verkoop grond Emmelhage’ (Motie 2011-09-VI)  

 

Deze motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ werd verworpen. 

Voor: 4 stemmen: CU/SGP (1-> dhr. Voorberg), PvdA (2-> dhr. Nijdam en dhr. Van der 

Velde) en GL (1) 

Tegen: 24 stemmen. 

 

 

9. Sluiting 

De voorzitter spreekt dhr. J.M. Lenards toe vanwege zijn afscheid als raadslid voor de 

VVD. Dhr. Lenards geeft een toelichting op zijn terugtreden en spreekt enkele woorden 

van dank. 

 

De voorzitter sluit om 23.20 uur de vergadering 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering  

van 13 oktober 2011 

De griffier                              De voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze besluitenlijst behoren 5 bijlagen. 
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Bijlage 1 bij besluitenlijst 15 september 2011 
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Bijlage 2 bij besluitenlijst 15 september 2011 

 

 



                                                                                                                                        No.15033-7 

Besluitenlijst gemeenteraad 15 september 2011.  

Bijlage 3 bij besluitenlijst 15 september 2011 
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Bijlage 4 bij besluitenlijst 15 september 2011 
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Bijlage 5 bij besluitenlijst 15 september 2011 

 


