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De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. het doel van de perspectiefnota is om ook inzicht te geven in de ontwikkelingen die 

de gemeente zelf wil inzetten en de keuzes die daarbij worden gemaakt; 
2. er een groeiende vraag is naar kwalitatief beter, gezond en betrouwbaar voedsel 

(blz. 13), de wereldvoedselbehoefte groeit en geschikte landbouwgrond steeds 
schaarser wordt (blz. 14); 

3. de gemeente op het gebied van technologie een belangrijke rol speelt (blz. 14); 
4. de gemeente inzet op clustering rond thema's als agrofood en nieuwe technologie 

(blz. 12); 
5. vrijgekomen erven steeds vaker ruimte bieden voor kleinschalige en lokale 

initiatieven van inwoners en bedrijven, waaronder recreatieve mogelijkheden (blz. 
13); 

6. de perspectiefnota niet rept over hiervoor benodigd acquisitiebeleid; 
7. de perspectiefnota evenmin rept over (de ontwikkeling en productie van) duurzame 

technologieën als bedrijvigheid, 

van mening dat 
1. de perspectiefnota geen relatie legt met acquisitie en de beschreven ontwikkelingen 

en de keuzes in het strategisch-economisch en -technologisch perspectief en in het 
tactisch-operationele perspectief met betrekking tot programma 3 Economische 
ontwikkeling; 

2. zeggen in te zetten op de agrosector en uiteindelijk innovatieve landbouwconcepten 
niet stimuleren met elkaar in tegenspraak zi jn; 

3. de gemeente er logischerwijs op moet inzetten dat de doorontwikkeling van slimme 
en innovatieve landbouwconcepten, zoals dat gebeurt op verschillende plaatsen in 
Nederland (blz. 14), juist ook in dé agrogemeente Noordoostpolder gebeurt en dat 
dit kan door acquisitie- en accountmanagement en stimulering; 

4. de ontwikkelingen van vergroening van de economie, met cross-sectorale 
bedrijvigheid en concreet op het gebied van duurzame technologieën ervoor zorgen 
dat deze technologieën meer en meer de laboratoriumfase voorbij zijn en dat dit 
kansen biedt om bedrijven naar Noordoostpolder te halen die met betrekking tot 
duurzame technologieën onderweg zijn naar de opschalings- en marktintroductie
fase; 

5. ingezet moet worden met acquisitie en -accountmanagement op recreatieve 
economie; 

6. de acquisitie-inspanningen en -resultaten ten behoeve van doelstellingen van het 
sociaal-economisch beleid (SEB) onduidelijk zijn, waarmee onduidelijk is wat het 
college in de perspectiefnota bedoelt met aansluiten bij een regionaal initiatief om de 
economische effecten van de luchthaven in beeld te brengen (blz. 12) terwijl in het 
SEB al is afgesproken om de spin off van deze luchthaven te benutten op het gebied 
van wonen, werken en recreëren (blz. 11 aldaar), 

verzoekt het college 
1. de raad in oktober 2017 een stand-van-zaken van het in deze raadsperiode 

uitgevoerde acquisitiebeleid ter bespreking voor te leggen; 



2. aangevuld met het nog uit te voeren afgesproken acquisitiebeleid betreffende de 
verdere looptijd van het beleid; 

3. en aangevuld met af te spreken veranderende acquisitie-inzet op grond van 
ontwikkelingen zoals bovenstaande 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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