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 De commissie voor Woonomgeving met als beleidsterreinen: een 

groene woonomgeving, een bereikbare gemeente en 

Noordoostpolder ontwikkelt door 

 

Emmeloord, 20 december 2018 

Onderwerp: vergadering 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de commissie 

op 14 januari 2019, om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

De voorzitter. 

 

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

 

Agenda  

 

01 19.30 uur Opening en mededelingen  

  

02 19.30 uur Vaststelling agenda 

  

03 19.35 uur Ondertekenen convenant grootschalige proeftuin aardgasvrije wijk (Nagele) 

 Het college stelt voor om, op initiatief van Energiek Nagele, dit dorp aan te dragen 

voor de proeftuin ‘aardgasvrije wijken’. Hiervoor heeft de minister € 4.224.500 

toegekend. Hiervoor dient het college een convenant te ondertekenen waarin de 

afspraken worden vastgelegd. Vanwege de omvang van de afspraken en het 

bedrag vraagt het college instemming van de raad om dit convenant te mogen 

tekenen. Dat gaat via ‘wensen en bedenkingen’. Mochten er wensen of 

bedenkingen zijn vanuit de raad dan kan de besluittekst geamendeerd worden. 

  

04 19.50 uur Motie ‘Overdekte fietsenstalling Emmeloord Centrum’ (PvdA) 

 Deze motie wordt ‘vreemd aan de orde van de dag’ aangeboden door PvdA 

Noordoostpolder voor de raad van 28 jan. Het onderwerp van de motie is in de 

commissievergadering van 3-12 als idee aan de wethouder meegegeven. Er wordt 

nu een raadsuitspraak verlangd en daarom eerst voorbesproken in de cie. 

  

05 20.15 uur Watertakenplan 2019-2024 

 De raad wordt gevraagd het watertakenplan (WTP) Noordoostpolder 2019-2024 

vast te stellen. Het WTP dient als handvat voor de gemeente en het Waterschap 

Zuiderzeeland om samen te werken aan riolering en stedelijk water in de 

gemeente. Aangegeven wordt dat het plan in de vorm zoals deze voorligt een 

noviteit is.  

Het herijkte kostendekkingsplan vormt het fundament voor een gezamenlijk met 

het Waterschap te schrijven plan. De raad wordt voorgesteld een plan vast te 

stellen met een looptijd tot 2024. Het is niet helder of de raad in de tussentijd op 

de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen en de stand van zaken. Mogelijk 

kan de portefeuillehouder daar een toelichting op geven.  

 

06 20.30 uur Sluiting 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20.45 uur Themabijeenkomst Woonvisie 

 

De meegezonden memo dient als basis voor de oriëntatie op het onderwerp en 

de kaderstelling. In de memo staat (onderaan pagina 1) een vijftal vragen/ 

aandachtspunten waar de fracties zich op kunnen voorbereiden op 7 jan. en 

waarmee zij vervolgens tijdens de themabijeenkomst hun inbreng kunnen 

leveren. Vervolgens wordt er een raadsvoorstel gemaakt, waarmee de kaders 

worden vastgesteld voor het proces om te komen tot een nieuwe woonvisie. 


