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1. Inleiding 

De gemeente Noordoostpolder is in 2011 gestart met de voorbereidingen voor het opstellen 

van een Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP). Na verschillende onderzoeken, 

gesprekken met belanghebbenden en klanbordgroepoverleggen is er een ontwerp GVVP tot 

stand gekomen. Het ontwerp GVVP Noordoostpolder is vrijgegeven voor inspraak van 17 

oktober 2012 tot 28 november 2012. Belanghebbenden zijn in deze periode in de 

gelegenheid gesteld om zienswijzen op het plan in te dienen. Op 1 november 2012 is er over 

het GVVP – naar aanleiding van de ter inzage legging - ook nog een iinformatieavond 

georganiseerd. 

 

De volgende belanghebbenden (in willekeurige volgorde) hebben een zienswijze ingediend: 

 Dhr. Sietze Sietzema 

 Mevr. Gonny Schot, Dorpsbelang Luttelgeest 

 Dhr. Guus Loman, Dorpsbelang Rutten 

 Dhr. Wim Kaljouw, provincie Flevoland 

 Mevr. Anita Groot Roessink 

 Dhr. Bauke Hoekstra, Bedrijven Actief Noordoostpolder 

 Dhr. E. Wieringa en dhr. K. van Dam; Cumela afdeling Flevoland 

 

 

2. Reactienota 

Alle zienswijzen op het ontwerp GVVP Noordoostpolder worden in het navolgende 

weergegeven. Soms zijn de zienswijzen voor de leesbaarheid iets herschreven. Opmerkingen 

over dat men het eens is met standpunten uit het GVVP zijn weggelaten uit deze 

reactienota.  

 

Per zienswijze wordt direct daaronder de gemeentelijke reactie gegeven en vervolgens of er 

al dan niet aanpassingen voor het GVVP uit voortvloeien. Het GVVP wordt samen met de 

voorliggende reactienota aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
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2.1  Zienswijze Sietze Sietzema 

Zienswijze nr. 1 

Om de Noordoostpolder aantrekkelijker te maken zou dhr. Sietzema er voor kiezen om 

nieuwe fietspaden niet langs de wegen aan te leggen maar door de landerijen. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 1 

Op zich is dit een interessant idee, echter zijn de snelste fietsroutes ook meestal parallel 

langs de bestaande wegenstructuur. Om door landerijen te gaan is te kostbaar vanwege de 

aankoop van gronden. Bij ieder (fiets)project zal er naar kosteneffectiviteit worden gekeken. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 1 

Geen.  

 

Zienswijze nr. 2 

In de spits is Emmeloord met de auto een drama. Ervaringen in Drachten Fryslân zijn dat 

het schrappen van stoplichten juist "laxerend" werkt voor het verkeer zonder toename van 

het aantal ongelukken. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 2 

Er wordt waarschijnlijk gedoeld op het “shared space-principe”. Deze ontwerpmethodiek is al 

opgenomen in het GVVP. Bij nieuwe projecten en groot onderhoud wordt bekeken of deze 

ontwerpmethodiek toepasbaar is.  

 

Het verwijderen van verkeerslichten is niet altijd mogelijk. Bij een groeiend verkeersaanbod 

zijn juist verkeerslichten nodig om het verkeer vlot (en veilig) af te wikkelen. In sommige 

gevallen kan een kruispunt met verkeerslichten wel worden omgebouwd tot een rotonde of 

turborotonde. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 2 

Geen.  

 

 

2.2  Dorpsbelang Luttelgeest 

Zienswijze nr. 3 

Dorpsbelang Luttelgeest vindt de Oosterringweg tussen de Kuinderweg en het dorp 

gevaarlijk vanwege kerende vrachtwagens bij een aantal (kassen)bedrijven, waarbij de 

vrachtwagens geen gebruik kunnen maken van een dubbele oprit of de mogelijkheid om te 

keren op het erf. De draaiende auto's op de weg geven regelmatig zeer gevaarlijke situaties.  

 

Gemeentelijke reactie nr. 3 

De Oosterringweg betreft een provinciale weg. Deze opmerking zullen wij aan de provincie 

doorspelen en/of als gemeente inbrengen op het moment dat er groot onderhoud aan deze 

weg door de provincie wordt uitgevoerd. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 3 

Geen.  
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Zienswijze nr. 4 

Ook de oversteek van de (Lange) Lindeweg-(Korte) Lindeweg vindt Dorpsbelang Luttelgeest 

nog onoverzichtelijk en gevaarlijk. Er wordt bijvoorbeeld regelmatig ingehaald ter hoogte 

van dat kruispunt. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 4 

Deze oversteek behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid van de provincie. Hiervoor 

geldt hetzelfde als onder punt 3. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 4 

Geen.  

 

Zienswijze nr. 5 

Met de aanpak van de parallelweg langs de Marknesserweg is een aantal gevaarlijke 

kruispunten voor fietsers weggenomen. Graag zouden we zien dat op de smalle 

toegangswegen tot de Marknesserweg (Lindeweg/ Luttelgeesterweg) verkeersremmende 

maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld drempels of een 60 km/uur-zone. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 5 

In het GVVP is duidelijk aangegeven hoe wordt omgegaan met polderwegen. Gezien de 

besluitvorming van de gemeenteraad met betrekking tot het stopzetten van de invoering 

van 60 km/uur-zones gaan we daar in het GVVP terughoudend mee om. In het GVVP is 

opgenomen dat op knelpunten (objectief of subjectief onveilige locaties) maatregelen 

genomen kunnen worden. Er wordt een voorstel gedaan voor het principe van “80 waar het 

kan, 60 waar het moet”. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 5 

Geen.  

 

 

2.3  Dorpsbelang Rutten 

Zienswijze nr. 6 

Dorpsbelang Rutten ontvang veel klachten over de parkeergelegenheid bij de 

voetbalvereniging, dit is veel te krap. De Sportweg staat vaak helemaal dicht. Omdat men 

niet kan parkeren, zet men de auto maar op plaatsen die op parkeerplaatsen lijken, zodat 

mensen niet meer uit hun eigen oprit kunnen, dit is een ernstig probleem. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 6 

Dit probleem zal de gemeente betrekken bij het separaat van het GVVP op te stellen 

parkeerbeleidsplan. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 6 

Geen.  
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2.4  Provincie Flevoland 

Zienswijze nr. 7 

De provincie was graag actief betrokken geweest bij de variantenstudie voor de 

verkeersstructuur van Emmeloord. De keuze voor een bepaalde variant heeft direct invloed 

op het provinciale wegennet. Uit het GVVP wordt onvoldoende duidelijk wat de effecten van 

de keuzes zijn voor de provinciale wegen. Wij willen daarom graag met de gemeente over de 

variantenstudie spreken en hier ook afspraken over maken. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 7 

De belangrijke relatie tussen het gemeentelijk wegennet met het provinciale wegennet 

onderschrijven wij volledig. De variantenstudie is nog niet in de fase dat er al definitieve 

keuzes zijn gemaakt. Belangenverenigingen in Noordoostpolder hebben varianten 

aangedragen die wij globaal hebben onderzocht. Dat heeft ertoe geleid dat er vier varianten 

interessant genoeg zijn om nader te onderzoeken. Zodra de vervolgstudie wordt gestart zal 

de provincie daar zeker nauw bij betrokken worden. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 7 

Geen.  

 

Zienswijze nr. 8 

Het GVVP geeft voor ons onvoldoende zicht in de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling 

van de Noordoostpolder op het verkeer en vervoer. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 8 

De ruimtelijke ontwikkelingen hebben met name invloed op de verkeersafwikkeling in en 

rond het centrum van Emmeloord. Om daar oplossingen voor te bieden is gestart met een 

verkeersstudie naar de hoofdwegenstructuur van Emmeloord. De vervolgstudie zal na 

vaststelling van het GVVP worden opgepakt. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 8 

Geen.  

 

Zienswijze nr. 9 

De paragraaf over het gemeentelijk fietsnetwerk is mager. Jammer dat het GVVP niet is 

aangegrepen om ook het gemeentelijk fietsnetwerk vast te stellen. Wel wordt dit als 

actiepunt benoemd, maar er is vervolgens geen termijn aan gesteld. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 9 

Er is voor gekozen om een GVVP op hoofdlijnen te maken. Op bepaalde beleidsterreinen 

worden separate beleidsplannen gemaakt, zo ook voor fietsbeleid. In het 

uitvoeringsprogramma van het GVVP wordt daar wel degelijk een termijn aan gekoppeld. In 

2013 wordt dit fietsbeleidsplan opgesteld (indien de gemeenteraad het GVVP en het 

uitvoeringsprogramma conform vaststelt). 
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Consequentie voor GVVP nr. 9 

Geen.  

 

Zienswijze nr. 10 

Wij merken op dat door bezuinigingen het huidige voorzieningenniveau van het openbaar 

vervoer onder druk staat. Het is daarom raadzaam om voordat geïnvesteerd wordt in 

haltevoorzieningen overleg met de provincie te hebben. Dit om desinvesteringen te 

voorkomen. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 10 

Dit advies van de provincie zal de gemeente bij de uitwerking van de plannen voor de 

haltevoorzieningen zeker opvolgen. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 10 

Geen.  

 

Zienswijze nr. 11 

De provincie wordt graag geïnformeerd over de uitkomsten van de HOV-studie 

 

Gemeentelijke reactie 11 

De gemeente zal de provincie uiteraard informeren over de uitkomsten van de nog uit te 

voeren HOV-studie. 

 

Consequentie voor GVVP 11 

Geen.  

 

Zienswijze nr. 12 

Pag 11. Aandachtspunt: Werkelijke aantallen verkeersslachtoffers liggen hoger. Dit heeft te 

maken met de registratiegraad. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 12 

In paragraaf 2.3 van het GVVP hebben wij uitgebreid toegelicht dat de registratiegraad van 

verkeersslachtoffers erg laag is. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 12 

Geen.  

 

Zienswijze nr. 13 

Pag 17: Er wordt gesproken over een aangescherpte taakstelling rondom verkeersveiligheid. 

Uiteraard is dit een prima streven. De provincie houdt voor de provinciale wegen vooralsnog 

vast aan de eigen taakstelling. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 13 

Dit nemen wij ter kennisgeving aan. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 13 

Geen.  
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Zienswijze nr. 14 

Pag 28: Wij merken op dat er in 2010 een rotonde is aangelegd op kruispunt Drietorensweg/ 

Zuiderringweg, inclusief fietsoversteek. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 14 

Dit punt is ons door Dorpsbelang Ens aangedragen en opgenomen in het GVVP. Dorpsbelang 

Ens wenst dat er ook over de Zuiderringweg een fietsoversteek wordt gerealiseerd. Nu ligt er 

alleen een fietsoversteek over de Drietorensweg. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 14 

In het GVVP wordt in Hoofdstuk 4 de tekst onder de fietsknelpunten Ens aangepast. Er wordt 

opgenomen dat er een fietsoversteek bij de Drietorensweg/Zuiderringweg is aangelegd door 

de provincie. Maar er blijft staan dat Dorpsbelang Ens ook over de Zuiderringweg een 

fietsoversteek wenst. 

 

 

2.5  Mevr. Anita Groot Roessink 

Zienswijze nr. 15 

60 km/uur-zones hebben zeker nut. Zeker op de wegen zonder fietspaden, waar veel 

schoolgaande jeugd langsfietst is het aan te raden de snelheid aan te passen. Er wordt nu 

veelal 80 km/h gereden op 60 km wegen, en dat is geen acceptabele snelheid. Indien het 

een gewone 80 km/uur weg is wordt er vaak naar 100 km/h geneigd. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 15 

Zie gemeentelijke reactie onder punt 5. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 15 

Geen. 

 

Zienswijze nr. 16 

Het is een goede zaak dat er rotondes komen in het nieuwe centrumplan. Als de route door 

de bus ook weer goed te rijden is, is het misschien ook mogelijk de bushalte weer te 

realiseren aan de Boslaan (tussen 2 grote scholengemeenschappen in). 

 

Gemeentelijke reactie nr. 16 

Op dit moment is er nog geen aanleiding om nieuwe bushaltes te realiseren of te 

verplaatsen. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 16 

Geen. 

 

Zienswijze nr. 17 

Kwaliteit en veiligheid fietspaden: in de herfst valt er in korte tijd veel blad van de bomen, 

het is daarom zaak sommige delen van de fietspaden goed schoon te vegen. Rondom Rutten 

is dit bijv. de Gemaalweg bij de ingang van het dorp, de Ruttenseweg in de bosstrook, de 

Wrakkenweg tussen het Ijzerpad en het dorp. 
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Gemeentelijke reactie nr. 17 

Onderhoud en beheer van fietspaden is belangrijk voor de veiligheid en het comfort voor de 

fietsers. Het schoonhouden van fietspaden valt daar onder. Deze zienswijze valt niet direct 

onder de beleidsmatige kant van verkeer en vervoer en wordt daarom als melding 

doorgespeeld naar de afdeling Beheer van de gemeente. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 17 

Geen. 

 

Zienswijze nr. 18 

de parallelweg aan de Boslaan alleen voor fietsers en bromfietsers inrichten en 

bestemmingsverkeer/aanwonenden. Eventeel helemaal geen fietsers meer op de Boslaan 

 

Gemeentelijke reactie nr. 18 

De parallelweg aan de Boslaan is een woonstraat waar menging vanuit verkeersveiligheid 

goed mogelijk is. Een weg uitsluitend openstellen voor bestemmingsverkeer blijkt bovendien 

in de praktijk nauwelijks te handhaven door de politie. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 18 

Geen. 

 

 

2.6  Bedrijven Actief Noordoostpolder 

Zienswijze nr. 19 

Graag willen wij u onze zienswijze geven op de variantenstudie verkeersstructuur 

Emmeloord. Het gehele rapport ademt naar de conclusie dat de oude Friese weg, de weg 

tussen Kamperweg en de Muntweg, in ere moet worden hersteld. Wij hebben over deze 

uitkomst onze twijfels en zijn van mening dat er serieuzer moet worden gekeken naar de 

variant van het eenrichtingsverkeer. Deze variant zal ook een geplande investering in de KJ-

straat overbodig maken en derhalve een aanzienlijke besparing opleveren in de 

gemeentelijke investeringen. Wij willen dit nader toelichten. Al de onderzochte varianten zijn 

opgesteld aan de onderzoeksvraag "hoe kunnen we het aandeel doorgaand verkeer in het 

centrum beperken en zo de verkeersdruk daar verminderen?" Dit stemt wel aardig overeen 

met vraag van BAN "hoe realiseren we dat het centrum aan alle kanten goed bereikbaar is 

en blijft?". Alle varianten zijn doorberekend met het statische verkeersmodel 

Noordoostpolder 2020. Dit model is opgebouwd uit veronderstellingen en relaties. Dit kleurt 

vervolgens de uitkomsten. Het is dan ook niet verstandig om de uitkomsten van een studie 

maar klakkeloos aan te nemen. Bij de "winnende" variant wordt verondersteld dat de 

autogebruiker uit Emmelhage en zelfs die uit de Erven straks gebruik gaat maken van het 

nieuw aan te leggen tracé, de eerdergenoemde oude Friese weg. Deze veronderstelling is 

verre van realistisch. Men gaat niet om het Emmeloorder bos, of wat daar van over blijft, 

heen rijden om vervolgens het gevaar te lopen dat men kan wachten voor de brug over de 

Lemster vaart om eindelijk in het centrum te komen. De veronderstelling dat de gemiddelde 

inwoner van deze wijken rechtstreeks op het centrum aankoerst, is realistischer. Interessant 

is ook om te lezen dat de Sportboulevard oost route wordt afgeschoten om financiële 

redenen terwijl het klip en klaar is dat de Friese weg variant minimaal een veelvoud zal gaan 

kosten. Zonder nu uitputtend en te detaillistisch te willen worden ook nog een andere 
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opvallende zaak. Verkeer uit Lemmer dat nu de afslag bij de Muntweg neemt, daarvan mag 

je veronderstellen dat ze haar bestemming vindt in Emmeloord. 

 

In de Friese weg variant komen daar 800 voertuigen per etmaal bij die waarschijnlijk 

grotendeels hun heil bestemming vinden op industrieterrein Nagelerweg. Dit staat echter 

haaks op de wens om doorgaand verkeer door het centrum te verminderen. Als dit verkeer 

het centrum weet te mijden dan zoekt het haar weg via de Zuidert. Hiermee wordt de 

Amsterdamweg nog meer een sluiproute voor verkeer, waarvan een belangrijk deel zal 

bestaan uit vrachtverkeer. Dit achten wij absoluut onwenselijk. Variant 4 is de 

eenrichtingsverkeer variant. Deze variant wordt op erg simpele wijze afgeserveerd. De 

deskundigen stralen bij deze variant weinig creativiteit en inventiviteit uit. Bovendien worden 

er veronderstellingen gemaakt die hoogst twijfelachtig zijn. Zo denken wij dat er 

bijvoorbeeld meer verkeer via de Bouwerskamp zal gaan i.p.v. De Smeden. Een probleem bij 

eenrichtingsverkeer is het mogelijk ontstaan van sluipverkeer. Met eenvoudige ingrepen zijn 

er vele oplossingen mogelijk. Wat te denken bijvoorbeeld van het omkeren van het 

eenrichtingsverkeer van de Oostzijde en de Rietstraat en het maken van eenrichtingsverkeer 

in de Lijsterbesstraat etc. Wij verzoeken u dringend om een onafhankelijk bureau met een 

nieuwe opdracht de variant 4 nader uit te laten werken. Mogelijk met de opdracht om het 

sluipverkeer maximaal te beperken en de doorstroming in Emmeloord centrum optimaal te 

realiseren. Dat hierbij een goede verbinding tussen de Espelerlaan, Boslaan en Sportlaan in 

studie wordt genomen lijkt ons evident. Mochten de uitkomsten positief zijn, dan is 

aanpassing van de KJ-straat ook niet meer nodig en zo kan de gemeente Noordoostpolder 

een forse besparing realiseren. De burgers zullen u dankbaar zijn. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 19 

De gemeente blijft graag met Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) in overleg over de 

variantenstudie. In een eerder stadium heeft de gemeente ook al constructief hierover met 

de BAN van gedachten gewisseld.  

 

De beoogde plannen voor de straten rondom de Deel in het kader van de Centrumplannen, 

zijn nu nodig. De variantenstudie is gericht op de situatie na 2020.  

 

Met de variantenstudie is op dit moment zeker nog geen definitieve richting ingeslagen. In 

de eerste fase is een soort “quick scan” uitgevoerd van alle – door belanghebbenden – 

aangedragen varianten. Dat heeft geleid tot in ieder geval vier varianten die nader 

uitgewerkt moeten worden. Er is zodoende nog geen voorkeursalternatief. Daarnaast zal er 

de komende jaren gemonitord worden of de mobiliteit zich blijft ontwikkelen, zoals wij nu 

verwachten. Het staat dus niet vast dat één van de varianten daadwerkelijk gerealiseerd zal 

worden. Het is wel van belang er rekening mee te houden, gelet op andere mogelijke 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

De “eenrichtingsvariant” waar de Ban voor opteert is dus nog steeds een serieuze. De door 

de BAN aangedragen kanttekeningen in bovenstaande zienswijze zullen in het vervolgtraject 

worden uitgezocht. 

 

In het GVVP is de eerste fase van de variantenstudie opgenomen. De vervolgstudies van de 

varianten zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het GVVP. Bovenstaande 

zienswijze heeft zodoende geen gevolgen voor het GVVP. 
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Consequentie voor GVVP nr. 19 

Geen. 

 

 

 

2.7  Cumela afdeling Flevoland 

Zienswijze nr. 20 

Probeer zo snel mogelijk de 60 km/h-wegen te verbreden naar 4,5 meter, door middel van 

het realiseren van een betonstrook aan weerszijden. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 20 

De weginrichting van polderwegen wordt zo mogelijk bij groot onderhoudsprojecten 

aangepast aan een Duurzaam Veilig-weginrichting. Per weg wordt bekeken of verbreding 

vanuit verkeersveiligheid gewenst is en financieel haalbaar is. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 20 

Geen. 

 

Zienswijze nr. 21 

Is er een mogelijkheid om in speciale gevallen ontheffing te krijgen op de maximale 

voertuigbreedte van 3,5 meter. En dat er in die gevallen kan worden volstaan met eigen 

begeleiding en volgauto’s. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 21 

Het college heeft een besluit genomen om vanaf 2012 geen nieuwe voertuigen breder dan 

3,5 meter toe te laten op het gemeentelijk wegennet. Vooralsnog is er geen aanleiding om 

dit besluit aan te passen. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 21 

Geen. 

 

Zienswijze nr. 22 

Houdt met de weginrichting inclusief straatmeubilair en snelheidsremmende maatregelen 

rekening met landbouwvoertuigen zodat er zo min mogelijk schade wordt gereden. 

 

Gemeentelijke reactie nr. 22 

In het ontwerpproces van ruimtelijke projecten zal hier in voldoende mate rekening mee 

worden gehouden. Het ons inziens niet nodig om dit in het GVVP extra te verduidelijken. Het 

mag als vanzelfsprekend worden beschouwd dat bij ruimtelijke projecten met alle aspecten 

rekening wordt gehouden. Deze worden dus afzonderlijk allemaal opgesomd in het GVVP. 

 

Consequentie voor GVVP nr. 22 

Geen. 
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Zienswijze nr. 23 

Cumela heeft naast bovenstaande zienswijzen diverse knelpunten aangegeven die vallen 

onder kopje “kleine verkeerskundige knelpunten”.  

 

Gemeentelijke reactie nr. 23 

In het voortraject van het GVVP zijn dorpsbelangen en andere belanghebbenden gevraagd 

om (kleine) knelpunten op lokaal niveau kenbaar te maken. Deze zijn gebundeld en als 

bijlage bijgevoegd aan het GVVP. Wij beseffen dat deze knelpunten nog niet uitputtend zijn 

en ook constant kunnen veranderen. Via het uitvoeringsprogramma van het GVVP wordt een 

jaarlijks budget bij de gemeenteraad aangevraagd voor de aanpak van kleine knelpunten. 

Per jaar wordt gekeken welke knelpunten het meest urgent zijn. Dit is een continue proces, 

bewoners en belanghebbenden kunnen bij de gemeente hiervoor knelpunten aandragen. De 

door Cumela aangedragen knelpunten worden meegenomen en afgewogen in de uitvoering.  

 

Consequentie voor GVVP nr. 23 

Geen. 

 


