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Doel en programma
• Verdieping op inhoud Strategische Koers (mijlpaal II)                                     

– Beeldvormende sessie I: proces, inhoud en productontwikkeling

• Antwoord op Strategische Opgaven (mijlpaal I) adhv:
Centrale vragen
• Hoe ziet de toekomst er in 2050 uit en wat betekent dat                                    

voor nu en (over)morgen?
• Waar zet Noordoostpolder op in?
• Wat zijn onze ambities en wat wordt onze koers?
• Wat komen we tegen en welke dilemma’s zien we?
• Welke keuzes maken we nu en welke in de Omgevingsvisie (mijlpaal III)? 

• Reacties & vragen

Strategische Koers 
is in zicht!



Polder DNA 
als basis:
fysiek en 
sociaal

• Toekomstverhaal 2050
• Onze identiteit
• Strategische opgaven

Waar zetten we op in?
• Vijf ambities
• Richtingen en keuzes

6 strategische opgaven
• Wat komt er op ons af?
• Welke kansen en uitdagingen zien 

we?
• Welk beeld hebben we van 

Noordoostpolder in 2050?

• Welke gebiedsgerichte keuzes 
maken we?

• Hoe werken we samen?
• Wat zijn de financiële middelen?

Vanuit ‘frisse blik’ en samen met de samenleving, denktank, experts, medewerkers 
Noordoostpolder, raadswerkgroep&-commissies, stuurgroep, college van B&W en 
gemeenteraad
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(wat)
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Omgevingsplan 

(regels)

Terug-
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Mijlpaal 3: Omgevingsvisie

Mijlpaal 2: Strategische Koers

Mijlpaal 1: Strategische Opgaven



Hoe willen we dat Noordoostpolder er in 2050 uit ziet?

2021 2030 2050

In 2050 zijn we trots op onze toekomstbestendige samenleving waar onze identiteit herkenbaar is. 



Waar zet Noordoostpolder op in?
Waar leggen we de prioriteit?



5 ambities met één 
overkoepelende ambitie

• die samen antwoord geven 
op (eigen) opgaven –>SO

en
• een brug vormen richting 

lange termijn visie en ons 
toekomstbeeld

als paraplu
• voor nadere uitwerking i/d 

Omgevingsvisie maar ook  
relevante ontwikkelingen 
(w.o. woningbouwopgave)



Wat komen we tegen?
Wat zijn de opgaven?



Wat zijn voor ons de belangrijkste 
opgaven voor de toekomst? 

1. Hoe behouden en versterken we een vitale, gezonde 
en inclusieve samenleving?

2. Hoe versterken we de aantrekkingskracht van het 
woon- en werkklimaat in Noordoostpolder?

3. Hoe gebruiken we de pioniersmentaliteit en fysieke 
structuur als basis voor ontwikkelingen in 
Noordoostpolder?

4. Welke stimulans geven we aan een innovatieve 
economie en onderwijs en daarmee het 
vestigingsklimaat?

5. Hoe ontwikkelen we innovaties en verduurzaming in 
de landbouw in Noordoostpolder?

6. Hoe zorgen we voor een sterkere, slimmere en 
duurzamere de (regionale) bereikbaarheid en 
verbinding van Noordoostpolder?



Noordoostpolder vandaag: Wat is ons DNA?

We starten de koers vanuit ons sociale en fysieke polder-DNA

Drie waarden: 
daadkracht, gastvrijheid en samen

Drie kernkwaliteiten:
• ruimte
• erfgoed
• pioniers(mentaliteit)



Wat wordt onze koers?
Wat gaan we ontwikkelen en wat zijn de te maken keuzes?



Trotse 
toekomstbestendige 

samenleving 
met

herkenbare identiteit

Wat zijn onze ambities?
Waar leggen we de prioriteit?



We kiezen voor meer diversiteit in doelgroepen, 
rekening houdende met de huidige trend van 
vergrijzing. Woningbouw(opgave) is één van de 
middelen om de samenleving te bouwen.

Een inclusieve en hechte samenleving met ruimte 
voor iedereen

Dit betekent onder andere inzetten op:

• Kansen voor jongeren

• Verbinding nieuwe polderbewoners

• Positieve gezondheid

• Initiatief uit samenleving

• Kansen voor nieuwe/grotere woonmilieus in 
Emmeloord

Woningbouwopgave <->hechte samenleving, landschap



We kiezen voor behoud van elk dorpse karakter, 
een combinatie van functies, stedelijke 
voorzieningen in Emmeloord en verbeterde 
bereikbaarheid.

Sociale krachtige dorpen en wijken en een gezonde 
aantrekkelijke leefomgeving

Dit betekent onder andere inzetten op:

• Levendige gemeenschappen -> iedereen doet 
mee

• Vindingrijkheid kwaliteit woonomgeving -> 
gezonder & veiliger

• Functiemix buitengebied en erven

• Vernieuwing met behoud van de kenmerkende 
structuur van de Noordoostpolder

Duurzaamheid - klimaatmaatregelen: hoeveel, 
welke, waar?



We kiezen voor samenwerking, een helder 
daadkrachtig imago, ontwikkeling van duurzame 
(nieuwe) verdienmodellen, nieuwe 
landbouwkennis vermarkten.

Noordoostpolder biedt ruimte voor vindingrijkheid 

Dit betekent onder andere inzetten op:

• Samenwerking regio Zwolle en Flevoland

• Nieuwe banen: kansen jongeren, nieuwkomers, 
hogeropgeleiden

• Pioniersmentaliteit -> versterken imago 

• Toerisme aantrekken
Circulaire economie - verdienmodel



We kiezen ervoor ruimte te bieden voor diversiteit 
en innovatie in bedrijfsvoering en combinaties van 
functies om de voedselvraagstukken van de 
toekomst op te lossen. 

Koploper in toekomstgerichte landbouw

Dit betekent onder andere inzetten op:

• Landschap -> basis ontwikkelingen

• Ruimte voor innovatie en experimenten 

• Versterken biodiversiteit

Ruimte landbouw <-> andere ruimtevragers



We kiezen voor verbetering van de fysieke en 
digitale verbinding met de regio en 
(zorg)voorzieningen, zodat mensen hier graag 
wonen, werken of op bezoek komen. 

Noordoostpolder is optimaal verbonden met haar 
omgeving

Dit betekent onder andere inzetten op:

• HOV (w.o. regio Zwolle + Lelylijn)

• Inrichting en beleving wegen

• Slimme (deel)mobiliteit

Inwonersgroei -> passende infrastructuur
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Unieke combinatie
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Vervolg proces



Reacties & vragen

• Heeft u vragen en/of aanvullende reacties?

• Heeft u voldoende beeld kunnen vormen om volgende 
keer (17 jan) een oordeel te kunnen vormen?

• Wat verwacht u volgende sessie(s) te zien om een 
goed oordeel te kunnen vormen en uiteindelijk besluit 
te kunnen nemen?

=>ruimte voor bedenktijd? suggestie schriftelijke reactie binnen één 
week?



Hartelijk dank!


