M O T I E 2020-03-..
Onderwerp: De Lelylijn in de landelijke verkiezingsprogramma’s van 2021
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-03-2020
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. er in december 2019 in de Tweede Kamer unaniem een motie is aangenomen
voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn;
2. er in het Noorden en in Flevoland, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau,
als bij VNO-NCW, volop draagvlak is voor de Lelylijn;
3. de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 zijn;
4. op korte termijn alle landelijke partijen gaan starten met het schrijven van hun
verkiezingsprogramma’s voor deze verkiezingen,
van mening dat
1. de Lelylijn van groot belang is voor de sociaal-economische ontwikkeling van
Flevoland en Noord-Nederland;
2. de Lelylijn de afstand verkleint en dus de bereikbaarheid tussen de Randstad en
het Noorden vergroot en daarmee ook de vitaliteit van het platteland;
3. hierdoor de Randstad en het Noorden zowel in reistijd als in mentaal opzicht
dichterbij elkaar komen te liggen;
4. de Lelylijn een bijdrage levert aan het terugdringen van de uitstoot van CO 2 en
stikstof en de druk op de woningmarkt in de Randstad;
5. dit het juiste moment is om de landelijke partijen aan te sporen de Lelylijn op te
nemen in hun verkiezingsprogramma’s;
6. Gemeenten, Provinciale Staten en de daarin vertegenwoordigde fracties hier een
belangrijke bijdrage aan kunnen leveren door deze boodschap over te brengen
aan de landelijke politiek,
spreekt uit dat
1. het van groot belang is dat de partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de
Tweede Kamer de Lelylijn opnemen in het verkiezingsprogramma;
2. alle fracties in de Gemeenteraden en de Staten die aan het beoogde Lelylijntracé
liggen opgeroepen worden hun invloed maximaal aan te wenden om de Lelylijn in
het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van hun landelijke
partij te krijgen (of van de partij die het dichtst bij het gedachtegoed van de
lokale partij staat),
verzoekt de griffie
deze motie te versturen naar alle gemeenteraden en provincies die op het tracé
liggen van de toekomstige Lelylijn.
en gaat over tot de orde van de dag.
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