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M O T I E 2016-07-09e 
Onderwerp: Opwaardering N50 

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

overwegende dat 
1. verbreding van de N50 een positieve invloed heeft op de werkgelegenheid en het 

vestigingsklimaat (Voorjaarsrapportage blz. 58); 
2. momenteel de N50 tussen Emmeloord en Ens wordt aangepakt, maar de aanpak 

van de N50 op Overijssels grondgebied achterblijft, doordat de rijksfinanciering 
voor de aanpak van de N50 bij Kampen in 2013 is geschrapt; 

3. Provincie Overijssel actief aan het lobbyen is bij de minister voor hernieuwde 
rijksfinanciering voor opwaardering van de N50, 

van mening dat 
1. de bereikbaarheids- en veiligheidsknelpunten op de N50 op Overijssels 

grondgebied blijven bestaan, omdat er op dit moment sprake is van een 
flessenhals en regelmatig van (ernstige) ongevallen; 

2. onze inwoners en bedrijven veel gebruik maken van de N50 en deze route een 
belangrijke ontsluitingsroute is voor de gemeente Noordoostpolder; 

3. bereikbaarheid belangrijk is voor onze economie en regionale ontwikkeling; 
4. rijksfinanciering nodig is voor de aanpak hiervan, 

spreekt uit dat 
zij de lobby van de Provincie Overijssel voor opwaardering van de gehele N50 van 
harte en nadrukkelijk ondersteunt, omdat een vlotte en veilige ontsluiting richting 
Zwolle erg belangrijk is voor onze gemeente, 

verzoekt het college 
een actieve lobby op te zetten ter ondersteuning van de provincie Overijssel, 
waarbij ook de provincie Flevoland en de omliggende gemeenten (Urk, Dronten, 
Lelystad, De Fryske Marren en Kampen) worden betrokken 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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