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Onderwerp: Overleg rotonde 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 december 
2016, 

gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. er tijdens de raadsvergadering van 14 november 2016 een motie is aangenomen 

waarin het college wordt gevraagd zich maximaal in te zetten om de omwonenden 
tegemoet te komen met aanpassingen binnen het plan voor de rotonde op de 
kruising Espelerlaan - Onder de Toren - KJ straat; 

2. de wethouder in dezelfde raadsvergadering heeft aangegeven in gesprek te zijn 
met Sinke over de bouwplannen op de CWI-locatie; 

3. dhr. Boer namens Sinke in De Stentor zegt bereid te zijn de bouwplannen aan te 
passen als verschuiving van de rotonde leidt tot minder overlast voor de 
omwonenden; 

4. er nog steeds geen concrete duidelijkheid bestaat over of Sinke de CWI-locatie 
daadwerkelijk gaat betrekken, noch over hoe en wanneer, 

van mening dat 
1. er een wezenlijk nieuwe situatie is ontstaan nu Sinke heeft aangegeven de 

bouwplannen te willen aanpassen ten behoeve van een verschuiving van de 
rotonde; 

2. passend organiseren betekent dat van de nu geboden ruimte optimaal gebruik 
moet worden gemaakt; 

3. er zo snel mogelijk concrete duidelijkheid moet komen over de bouwplannen van 
CWI-locatie; 

4. overleg hierover met Sinke de nodige tijd vergt; 
5. het resultaat van het overleg bepalend is voor de positie van de rotonde, 

verzoekt het college 
1. het overleg met Sinke te starten/continueren; 
2. hierin concrete duidelijkheid te verkrijgen over de bouwplannen op de CWI-

locatie, inclusief hoe en wanneer; 
3. hierin concrete duidelijkheid te verkrijgen hoe een verschuiving van de rotonde 

kan worden ingepast in de bouwplannen; 
4. de raad (evt. vertrouwelijk) over de resultaten van het overleg te informeren; 
5. de uitvoering van de quick win KJ straat - Onder de Toren - Espelerlaan op te 

schorten tot na de raad is geïnformeerd. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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