
Toelichting:

Op 28 september wordt u geïnformeerd over de 

ontwikkelperspectieven voor de dorpen en Emmeloord. In de 

presentatie vindt u de concept-kaarten van de kernen. Voor 

Tollebeek en Nagele is nog geen potentiele uitbreidingslocatie 

aangegeven. Met Tollebeek zijn we nog in gesprek of een 

mogelijke uitbreidingsrichting. En voor Nagele doorlopen we een 

traject met visievorming. Na de visievorming kan er iets gezegd 

worden over welke locatie(s) passend is/zijn voor in- of uitbreiden 

met woningbouw. We doorlopen dit traject omdat Nagele een 

wederopbouwgebied van nationaal belang is.
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Agenda

◆ Inleiding

◆ Ontwikkelperspectieven Emmeloord en de dorpen

◆ Vraag aan de commissie

◆ Vervolgproces



Doel 

De ontwikkelperspectieven hebben als doel het in kaart brengen 

van potentiële ontwikkellocaties in Emmeloord en de dorpen, 

zodat we de ontwikkelruimte (zowel door vrijkomende als nieuwe 

ontwikkellocaties) voor de komende vijf jaar in beeld hebben.  



Proces en participatie

◆ Gesprekken met dorpsbelang over wens en behoefte naar 

woningbouw

◆ Enquêtes om extra informatie op te halen in de dorpen

◆ ZONL over vrijkomende zorglocaties

◆ Mercatus over ontwikkellocaties

◆ Project VO campus over vrijkomende schoollocaties



Trends en ontwikkelingen

◆ Landelijk woningtekort

• Motie Koerhuis

• Regio Zwolle

◆ Veranderende woningmarkt 

◆ Ontwikkelperspectieven 2015-2020

◆ Woonvisie Noordoostpolder 2020

◆ Omgevingsvisie



Kaarten

◆ We verwachten dat de ontwikkeling van deze locaties 

voldoende mogelijkheden geeft voor woningbouw de komende 

5 jaar. 

◆ Vanuit de flexibiliteit in de woonvisie leggen we de locaties niet 

vast op basis van programma en aantallen. 

◆ Tussentijdse ontwikkelingen en locaties kunnen toegevoegd 

worden. Onder andere particuliere ontwikkelingen zijn nog niet 

allemaal inzichtelijk voor de komende 5 jaar.

◆ We voeren regelmatig gesprekken met dorpsbelang om een 

actueel beeld te houden over de wens/behoefte en 

ontwikkellocaties.
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Vraag aan de commissie

◆ Herkent u het beeld wat hier wordt geschetst?



Vervolgproces

◆ Vaststellen ontwikkelperspectieven in december 2021


