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Onderwerp: aankoop De Stiepe in relatie met andere ontwikkelplannen 
Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 399817 

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

overwegende dat 
1. het college de raad voorstelt om o.a. in te stemmen de aankoop van De Stiepe; 
2. in dit voorstel een aantal beleldstukken als referentie genoemd zi jn: 

Ontwikkelperspectief Rutten, Dorpsvisie Rutten en Herstructurering Voorzieningen 
3. de inhoud van de beleldstukken de reden aangeven voor aankoop van De Stiepe; 
4. in deze notitie uitspraken gedaan worden over de vorming van een MFA op een of 

mogelijk twee locaties; 
5. in het ontwikkelperspectief Rutten de scholen ingetekend staan als 

inbreidingslocatie; 
6. in de notitie financieel kader 2014 een indicatieve reservering voor nieuwbouw 

van scholen in Rutten is opgenomen van 2 mil joen; 
7. het college de uitspraak heeft gedaan dat de scholen in technisch goede staat zijn 

en nog 10-20 jaar meekunnen, 

van mening dat 
1. het voorstel van het college De Stiepe aan te kopen past binnen de drie 

genoemde visies; 
2. de uitspraak van het college om de scholen niet te betrekken in de ontwikkeling 

van het MFA, inclusief kindcentrum, haaks staat op de visie en wens van de 
inwoners; 

3. dat er met deze uitspraak twijfel ontstaat over de uitvoering van het 
ontwikkelperspectief van Rutten; 

4. het college niet consistent is in de uitvoer van haar beleid; 
5. dit geen recht doet aan de ontwikkeling van Rutten; 
6. investeringen gedaan moeten worden die passen in een lange termijnvisie, 

verzoekt het college 
1. consistent beleid te voeren en uit te dragen; 
2. uiterlijk eind september een voorstel aan het dorp en de raad te doen over de 

ontwikkeling van een uni- of bi-MFA, daarbij rekening houdend met: 
- de businesscase MFA met en zonder scholen; 
- de verwachte levensduur van de schoolgebouwen; 
- de kosten van de grondbehoefte van Rutten als er geen 

inbreidingsmogelijkheden ontstaan; 
- de meerkosten van een gefaseerd gebouwd MFA, 
zodat er dan een voor de lange termijn verantwoord besluit genomen kan worden 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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