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(vreemd aan de orde van de dag) 

Onderwerp: Geen supermarkt op De Deel 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 27-02-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. in de peiling van het Open planproces de inwoners hebben gekozen voor scenario 3; 
2. de inwoners hiermee een duidelijke keuze hebben gemaakt voor wat betreft de 

inrichting van het gehele centrumgebied, de uitbreiding van horeca en de uitbreiding 
van winkelruimte; 

3. de inwoners duidelijk hebben aangegeven een verbetering te willen van het openbare 
groen tussen de Koningin Julianastraat en De Deel, geen verslechtering (pag. 19 van 
de Eindrapportage Hart voor Emmeloord); 

4. de inwoners met scenario 3 hebben gekozen voor een supermarkt op de locatie van de 
sloopflats (tegenover de huidige Jumbo); 

5. de inwoners tijdens het Open planproces duidelijk hebben aangegeven geen 
supermarkt op De Deel te willen (pag. 19 van de Eindrapportage Hart voor 
Emmeloord); 

6. er vanuit het college herhaaldelijk signalen komen dat er (mogelijk) wel een 
supermarkt op of aan De Deel zal worden gerealiseerd (o.a. Financiële analyse van 
scenario 3, Memo Scenarioanalyse waardering stadshart Emmeloord), 

van mening dat 
1. de uitkomsten van het Open planproces moeten worden gerespecteerd; 
2. er daarom geen supermarkt op of aan De Deel kan worden gerealiseerd (zie HvE 

pagina 19); 
3. de inwoners zich niet serieus voelen genomen indien er steeds signalen komen dat er 

toch een supermarkt op De Deel wordt gerealiseerd; 
4. hiermee het draagvlak van de bevolking richting haar inwoners verdwijnt; 
5. hierdoor de kloof tussen de politiek en de inwoners zal worden vergroot; 
6. dit zeer onwenselijk is. 

draagt het college op 

geen supermarkt op of aan De Deel 1 te realiseren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

1 Als onderdeel Het bestemmingsplan 'Emmeloord, de Deel - Stadshart'. 
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