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 De commissie voor Woonomgeving met als beleidsterreinen een 

groene woonomgeving, een bereikbare gemeente en ontwikkeling 

Noordoostpolder. 

 

Emmeloord, 30 november 2017 

Onderwerp: vergadering 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbaar RondeTafelGesprek van de 

commissie op: maandag 18 december 2017, om 19.30 uur in kamer 83 van het 

gemeentehuis te Emmeloord. 

 

De voorzitter. 

 

Van 19:00 tot 19:30 uur is het vragenhalfuur van alle commissies in de raadzaal. 

 

Agenda Registratienummer 

 

1. 19.30 uur Opening en mededelingen  

  

2. 19.30 uur Vaststelling agenda  

  

3 
19.30 uur 

Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 10 te 

Kraggenburg' 

521856 

  

4 
19.30 uur 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Espelerpad 16 te 

Espel’ 

526718 

  

5 
19.35 uur 

Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Gemaalweg 3 te 

Rutten'  

523892 

  

6 20.00 uur Evaluatie beleid arbeidsmigranten (vervolg van 27-11) 504404 

  

7 20.45 uur Nota’s grondbeleid en kostenverhaal 526302 

  

8 21.00 uur Motie ‘Gasvrije bedrijventerreinen’ (PvdA-GL)  

  

9 21.15 uur Sluiting  

 

 
 
 
 
De agenda, het raadsvoorstel en conceptbesluit zijn via de website van de gemeenteraad in te zien: op 
raad.noordoostpolder.nl staan deze  bij de vergadering kan uw keuze. De stukken liggen op werkdagen van 
09:00-12:00 uur en 14:00-16:00 uur ook ter inzage bij het cluster Service en Ondersteuning. U kunt zich 
hiervoor melden bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.  
 
De aanwezige bezoekers krijgen bij de behandeling van het onderwerp in het RTG de gelegenheid hun mening 
te delen met de leden van de commissie. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen dit vooraf melden 
via griffier@noordoostpolder.nl Ook kunnen zij dat voor de aanvang van het agendapunt melden bij de 
voorzitter van de commissie. Ieder krijgt eerst 5 minuten spreektijd. Daarna kunnen insprekers ook meepraten 
over het onderwerp tijdens de behandeling. Over niet op de agenda geplaatste onderwerpen kan gebruik 
gemaakt worden van het Politiek Uurtje één week voorafgaand aan het RondeTafelGesprek. Genoemde 
tijdstippen zijn richttijden 


