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Nu de Gemeente eenzijdig met Provast gebroken heeft,hebben wij het volgende verzoek. 

 

1: de bevolking heeft behoefte aan een chronologische volgorde van getallen,te beginnen 

met de 5 miljoen euro die we zelf hadden gereserveerd om het vliegwiel op gang te 

kunnen brengen t/m de 9 milj euro,waar nu geen dekking voor is en waar we mooie 

zaken voor hebben teruggekregen. 

 

Antwoord: 

 

De gemeente wil het centrumgebied van Emmeloord vernieuwen en heeft hier al 

veel gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel binnen deze plannen vormt De Deel. 

Mede op verzoek van ondernemers en pandeigenaren, heeft de gemeenteraad 

besloten om eerst in het bestaande winkelgebied te investeren. Dus de Lange 

Nering, de Paardenmarkt, de busrestauratie, het Cultuurplein en de bioscoop 

zijn t eerst aangepakt. De resultaten hiervan mogen gezien worden. Het 

centrumgebied is zichtbaar opgeknapt en de reacties zijn positief. 

 

De boekwaarde van het project is per heden ca. 8,8 miljoen euro negatief. In de 

reserve van het grondbedrijf is € 2,7 mln. opgenomen, die van die 8,8 miljoen 

euro kan worden afgetrokken.  

Verder behoudt de grond op De Deel uiteraard waarde. De verkoop aan Provast 

gaat weliswaar niet door, maar de gemeente houdt deze grond wel in 

eigendom. Daar kan te zijner tijd weer op gebouwd worden. Deze verkoop 

levert dan alsnog geld op en zorgt daarmee voor dekking. Nu is alleen niet te 

zeggen om hoeveel geld dit gaat. Dat is immers mede afhankelijk van de nieuwe 

bestemming.  

 

Mocht u hierover nog meer willen weten, dan is het mogelijk dat u de GREX, die 

in 2014 is vastgesteld, nogmaals vertrouwelijk kunt inzien. Eventueel met een 

ambtelijke toelichting. 

 

 

2: maak de bevolking nog eens goed duidelijk waarom destijds de Deeltjes ,maar ook de 

dagwinkels gesloopt zijn. 

Antwoord: 

 

Het is alweer bijna 15 jaar geleden dat De Deeltjes en de dagwinkels in 

Emmeloord zijn weggehaald van De Deel. Deze bebouwing moest wijken 

vanwege de verstrekkende plannen om het centrumgebied van Emmeloord te 

vernieuwen. De gemeente wilde verder bouwen aan een energiek Emmeloord 

Centrum; een wens die vandaag de dag nog steeds bestaat. Voor ogen staat een 

centrumgebied als lokaal hart van veel voorzieningen. Als aantrekkelijk 

regionaal koopcentrum. Inmiddels is er al veel geïnvesteerd en gerealiseerd: de 

Lange Nering is bijvoorbeeld opgeknapt, de Paardenmarkt is vernieuwd, het 



Cultuurplein met een bioscoop is gerealiseerd. Daarvan profiteren onze 

inwoners en ons bedrijfsleven.  

 

Nu hebben we de ruimte om met elkaar een nieuwe weg in te slaan. Om met 

elkaar de toekomst van het Stadshart vorm te geven. Daarom kiest de 

gemeente voor een open planproces om de toekomst van het stadshart te 

onderzoeken. Hoe kan ons Stadshart het beste worden ontwikkeld tot een 

toekomstbestendig en energiek centrumgebied? Passend bij de huidige 

economische situatie. Daartoe gaat de gemeente in gesprek met partijen: met 

de gemeenteraad, met inwoners en met ondernemers(verenigingen). De 

gemeente maakt een ronde langs de velden en heeft alle vertrouwen in de 

goede afloop hiervan. Zo kunnen we met elkaar Stadshart Emmeloord op een 

goede manier doorontwikkelen. We vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig 

gebeurt en dat dit snel verloopt. 

 

 

 

3: kan wethouder Suellman 9 febr in RTG WO in de Raadzaal in een mededeling nog eens 

wat uitgebreider ingaan over de breuk met Provast . 

Antwoord: 

 

Wie nu naar De Deel in Emmeloord kijkt, ziet nog steeds een groot leeg plein. Er 

is na al die jaren geen enkele nieuwe bebouwing gerealiseerd op De Deel. 

Terwijl de gemeente veel inzet heeft gepleegd voor de ontwikkeling van 

Stadshart Emmeloord. Dat moet anders. We hebben er geen vertrouwen meer in 

dat we samen met Provast de plannen voor De Deel gaan realiseren.  

 

We hebben lang genoeg gewacht. Provast heeft extra tijd gekregen om een 

belegger voor het plan te vinden. Dat is niet gelukt. We willen nu doorpakken 

met de ontwikkeling van Stadshart Emmeloord. Het is tijd voor een vlucht naar 

voren. Wij zien dat de bestaande aanpak niet werkt. Daarom is besloten een 

nieuwe aanpak te volgen.   
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Contactpersoon: R. Groote Bromhaar 
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