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Emmeloord, 24 mei 2016. 
 
Onderwerp 

Programma Hart voor Emmeloord 
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. In stemmen met het Procesvoorstel Hart voor Emmeloord 
2. Een keuze maken tussen de basisrol en informerende rol in fase 2 
3. Het Programmakader vaststellen 
 
Doelstelling 

Het verder uitwerken van scenario 3 “Compact Centrum”. 
 
Inleiding 

Op 18 april heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de toekomst van ons 
Stadshart. De voorkeur van de bevolking voor het scenario “Compact Centrum” is daarbij 
overgenomen. Het proces voor het centrum is hiermee natuurlijk niet ten einde. Het 
scenario is weliswaar gekozen, maar vervolgens moeten verdere stappen worden gezet. 
Voor de volgende fase geeft  de gemeente uitwerking aan het scenario in de vorm van 
het Programma Hart voor Emmeloord 
 
Om dit vorm te geven, is bijgaand procesvoorstel opgesteld. Om de voortgang in het 
proces te behouden treft u tevens het Programmakader aan. 
 
Argumenten 

1.1 Het procesvoorstel geeft invulling aan de totstandkoming van het Programma Hart 

voor Emmeloord “in de geest van het open planproces” 

 

1.2 Het procesvoorstel doet recht aan de verschillende rollen die in deze fase van de 

ontwikkeling van het Stadshart zijn te onderscheiden 

 

1.3 In het proces is rekening gehouden met de kaderstellende rol van de raad 

Naast het Procesvoorstel is er veel gevraagd naar te stellen kaders. Met het 
Programmakader kan uw raad stil staan bij de kaderstellende rol en daar het gesprek 
over voeren. Het uiteindelijk vast te stellen Programmakader maakt duidelijk binnen 
welke “lijntjes” het Programma straks zal worden opgesteld en uitvoerd. 
 

2.1 De betrokkenheid van de raad in fase 2 (Uitwerken) kan op verschillende 

manieren worden ingevuld 

In het Procesvoorstel wordt expliciet stil gestaan bij de rol van uw raad. Wilt u als raad 
alleen vanuit uw rol als besluitvormend en controlerend orgaan blijven opereren? Echter 
gelet op de betrokkenheid en de belangen wordt ook een alternatief aangeboden als de 
raad een meer betrokken rol wenst in te vullen. 
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3.1 Het Programmakader stelt de raad in staat vooraf kaders mee te geven voor het 

Programma Hart voor Emmeloord 

 
Kanttekeningen 

1.1 Het opstellen van het Programma kost tijd 

De wens om snel te beginnen met onderdelen van het scenario is door het college goed 
begrepen. Complicerend is echter dat veel projecten in elkaar grijpen of gebaseerd 
moeten worden op het totaal. Zo is het herinrichten van de Deel niet mogelijk zonder een 
duidelijke vertaling van de horecavoorziening / annex woningbouw aan de rand van de 
kleine Deel of bijvoorbeeld de van invloed zijnde fietsenstalling. In het Programma zal 
duidelijk worden gemaakt welke projecten snel kunnen worden uitgevoerd en welke meer 
tijd nodig hebben. 
 
3.1 Het Programmakader gaat uit van een negatief resultaat. 
Het Programmakader geeft aan dat het resultaat van de programmaexploitatie ten 
hoogste € 4 miljoen negatief bedraagt. Hiervoor is (op dit moment) ruimte binnen de 
algemene reserve grondexploitaties. Dat betekent dat het dan benodigde 
ontwikkelperspectieftekort bij definitieve besluitvorming ten laste kan worden gebracht 
van de algemene reserve grondexploitaties. Dit geldt ook voor de reeds geoormerkte 
restantboekwaarde van € 3,5 miljoen van de huidige grondexploitatie Stadshart 
Emmeloord.  
Dat gebeurt door het herzien van de huidige grondexploitatie Stadshart óf door het 
opheffen van deze grondexploitatie en het starten van een nieuwe grondexploitatie Hart 
voor Emmeloord. De keuze hiervoor maakt onderdeel uit van de besluitvorming over het 
Programma Hart voor Emmeloord. 
 

 
Planning/uitvoering 

Het Programma Hart voor Emmeloord zal aan het eind van het voorjaar 2017 aan uw 
raad worden aangeboden ter besluitvorming 
 
Bijlagen 

1. Procesvoorstel Programma Hart voor Emmeloord (verseonnr. 396977) 
2. Programmakader Hart voor Emmeloord (verseonnr. 396982) 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : De heer H.H. Suelmann 
Steller : de heer E.G. de Vries; e.devries@noordoostpolder.nl  
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016, no. 396969-1; 
 
 

B E S L U I T: 
 
1. In te stemmen met het Procesvoorstel Hart voor Emmeloord 
2, Een keuze te maken tussen de basisrol en informerende rol in fase 2 
3. Het Programmakader vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 juli 2016. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


