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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig
:

25 maart 2013

voorzitter

de heer A. van der Werff

griffier

de heer R.F. Wassink

raadsleden

de dames M.T.B. Droog-Smit (CDA), E. van Elk (PU),
G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), G.H. Kramer (CDA),
H. van Keulen-Nentjes (CU-SGP), S.J. Schrijver-Brouwer
(PvdA), H. Smit (D66), W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA) S.
Werkman (ONS) en H.M. Wiedijk (PvvP) en de heren J.W.
Bakker (GL), F.P.J. van Erp (CDA), W.C. Haagsma (PU), T.P.G.
Jorna (VVD), W.P. Keur (VVD) , L.H.M. Lammers (ONS), T.
Nijdam (PvdA), D. Pausma (ONS), J. Simonse (CU-SGP), H.H.
Suelmann (CDA), T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde (CDA),
R. van der Velde (PvdA), G.J. Veldkamp (CU-SGP, J. Visser (CUSGP), G.P.F. Vilé (D66) en B. Wielenga (VVD)

wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren A. Poppe
(CU-SGP), W.J. Schutte (CDA) W.R. Ruifrok (PvdA) en P.M.S.
Vermeulen (D66)
Afwezig:

A. Roebers (VVD), J.C.M. Goos (CDA),

1. Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2013.
De besluitenlijst 2013/4477 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken (2013/4494)
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan, met uitzondering
van het stuk als genoemd onder 5. Het stuk wordt niet voor kennisgeving aangenomen,
maar de schrijfster van de brief zal een reactie van de raad ontvangen.
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
6. Vragenhalfuur
De fractie van D66 stelt een vraag over het parkeerbeleid tijdens de Scandinaviemarkt op
Schokland.
7. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Wabo inzake plattelandswoningen.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De lijst van gevallen met categorieën waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo, juncto artikel 6.5, lid 3 Bor uitbreiden met
een lid j betreffende het gebruik van voormalige agrarische bedrijfswoningen voor niet-
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agrarische bewoning.
a. Aanvragen om omgevingsvergunning, die hun grondslag vinden in:
1. een voorontwerp bestemmingsplan, na positieve afronding van het
vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro en inspraak of,
2. een ander ruimtelijk plan (bijvoorbeeld structuurvisie, een ontwikkelingsvisie),
na instemming van de gemeenteraad en van andere betrokken overheden en
inspraak, dan wel
3. een sectorale beleidsnota die akkoord is bevonden door betrokken overheden
en de gemeenteraad en waarover belanghebbenden hebben kunnen
inspreken.
b. Bouwplannen op locaties in de bebouwde kom (1) voor locale en regionale
voorzieningen (2) die niet in strijd zijn met rijks- of provinciaal beleid;
c. Bouwplannen voor openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar
vervoer of wegverkeer;
d. Aanleg en/of aanpassing van beperkte weg- en waterinfrastructuur buiten de
bebouwde kom die niet in strijd zin met het rijks- en provinciaal beleid;
e. Aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande weg- en waterinfrastructuur en
groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom, mits deze activiteiten niet
samenhangen met realisering van een nieuwe, nog niet via een (ontwerp)
bestemmingsplan, geaccordeerde planmatige stads- of dorpsuitbreiding die niet in
strijd is met het rijks- en provinciaal beleid;
f. Woningbouwplannen op locaties in bestaand stedelijk gebied, waarbij als bestaand
stedelijk gebied moet worden beschouwd die gebieden die op de
omgevingsplankaart als stedelijk gebied staan aangeduid en waarvoor ter
realisatie en/of beheer van dat stedelijk gebied een bestemmingsplan is
goedgekeurd;
g. Een (uitbreiding c.q. een verbouwing van een) gebouw voor maatschappelijke-,
bedrijfs- en kantoordoeleinden en detailhandel tot maximaal 500 m² op locaties in
de bebouwde kom (1);
h. Een wijziging van gebruik van gronden voor maatschappelijke-, bedrijfs- en
kantoordoeleinden en detailhandel tot maximaal 500 m² op locaties in de
bebouwde kom (1);
i. Bouw van een bedrijfswoning ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf tot een
oppervlakte van 1200 m3, mits:
- de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering door middel van
een gekwalificeerd bedrijfsplan wordt aangetoond;
- in voldoende mate wordt aangetoond dat, gelet op de bedrijfsvoering,
permanent toezicht nodig is en zo nodig direct ingegrepen moet worden.

8. Verklaring van geen bedenkingen Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het
uitbreiden van het opslagterrein van Natuurmonumenten en het deels gebruiken
van het gebouw ten behoeve van de daarbij behorende kantooractiviteiten voor
het perceel Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg;
2. indien geen zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning naar voren
worden gebracht die betrekking hebben op de VVGB, wordt deze geacht te zijn
verleend door ons.
Voorwaarden:
1. Het kantoor dient ten dienste te staan van de bestemming “Bos” en/of “Natuur”.
2. Deze voorwaarde opnemen in de te verlenen omgevingsvergunning.
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9. Inhuur Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
In te stemmen met de inhuur van een BOA conform de Circulaire Buitengewoon
Opsporingsambtenaar.

10. Resultaten stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming is het geamendeerde voorstel met
algemene stemmen aangenomen
1. Kennis te nemen van de Nota van Bevindingen
2. De conclusies te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over te nemen
3. Het besluit van de raad schriftelijk toezenden aan de gemeente Urk, de provincie
Flevoland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de Eerste en Tweede
Kamer.
De fractie van ONS heeft namens de stuurgroep een amendement (2013-03-I)
“Standpuntbepaling provinciale herindeling” ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor : 20 (CDA, CU-SGP, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 7 (VVD, PvdA)
De fractie van VVD heeft een amendement (2013-03-II) “Raadsvoorstel Nota van
bevindingen standpuntbepaling provinciale herindeling” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 4 (VVD)
Tegen : 23 (CDA, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)

11. Tussenuitspraak Raad van State bestemmingsplan "Emmeloord-De Deel, Stadshart".
Besluit: aangenomen
1. Een gewijzigde planregeling vast te stellen door het schrappen van de artikelen 10.1.f
en 10.5 uit het bestemmingsplan “Emmeloord, de Deel - Stadshart”.
2. Kennis te nemen van de rapportage van Seinpost, inclusief de reacties van de BAN en
van Provast en overnemen van de conclusie uit het rapport van Seinpost dat het
woon-, leef-, en ondernemingsklimaat niet wordt aangetast.
3. In te stemmen met advies van Seinpost om een (beleids)strategie op te stellen voor
de herstructurering van het centrum en de aanpak van (mogelijke) leegstand.
4. Het college het raadsvoorstel en –besluit evenals de rapportage van Seinpost uiterlijk
28 maart bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te laten
indienen.
Voor : 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, GroenLinks)
Tegen : 11 (VVD, PU, ONS, PvvP)
De fractie van PU heeft een amendement (2013-03-III) “Tussenuitspraak Raad van State
bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’ (aanvullend geluidsonderzoek)”
ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 11 (VVD, PU, ONS, PvvP,)
Tegen : 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, GroenLinks)
De fractie van PvvP heeft een amendement (2013-03-IV) “Tussenuitspraak Raad van
State bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’ (WVO-1600m2)” ingediend.
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Besluit: verworpen
Voor : 4 (ONS, PvvP)
Tegen : 23 (CDA, CU-SGP, VVD, PU, PvdA, D66, GroenLinks)
De fractie van ONS heeft een amendement (2013-03-V) “Tussenuitspraak Raad van
State bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’ (WVO-4800m2 en
beleidsmaatregelen)” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 11 (VVD, PU, ONS, PvvP,)
Tegen : 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, GroenLinks)
De fractie van PU heeft een amendement (2013-03-VI) “Tussenuitspraak Raad van State
bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’ (WVO-4800m2)” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 11 (VVD, PU, ONS, PvvP,)
Tegen : 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, GroenLinks)
De fractie van PvvP heeft een amendement (2013-03-VII) “Tussenuitspraak Raad van
State bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’ (instellen cie. met bindend
advies)” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 11 (VVD, PU, ONS, PvvP,)
Tegen : 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, GroenLinks)
De fractie van PU heeft een amendement (2013-03-VIIa) “Tussenuitspraak Raad van
State bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’ (ontsluiting Beursstraat)”
ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 11 (VVD, PU, ONS, PvvP,)
Tegen : 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, GroenLinks)
De fractie van CDA heeft een motie (2013-03-I) “Tussenuitspraak Raad van State
bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Deel-Stadshart’ (centrummanagement)” ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor : 15 (CDA, CU-SGP, PvdA, dhr. Pausma (ONS), GroenLinks)
Tegen : 12 (VVD, PU, mevr. Werkman (ONS), dhr. Lammers (ONS), D66, PvvP)

12. Nieuwe Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming is het geamendeerde voorstel met
algemene stemmen aangenomen
1. De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noordoostpolder vast te stellen;
te bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder op 1
april 2013 in werking treedt;
te bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening 2010, vastgesteld bij raadsbesluit
van 7 oktober 2010 no. 13563-3, op 1 april 2013 wordt ingetrokken.
De fractie van D66 heeft een amendement (2013-03-VIII) “nieuwe APV gemeente
Noordoostpolder (zwerfkatten)” ingediend.
Ingetrokken i.v.m. afwachting Beleidsplan Openbare Ruimte.
De fractie van D66 heeft een amendement (2013-03-IX) “Nieuwe APV gemeente
Noordoostpolder (hondengedrag)” ingediend.
Ingetrokken i.v.m. afwachting Beleidsplan Openbare Ruimte.
De fractie van CDA heeft een amendement (2013-03-X) “Algemene Plaatselijke
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verordening gemeente Noordoostpolder” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 16 (CDA, CU-SGP, mevr. Van Elk (PU), dhr. Haagsma (PU) ONS, GroenLinks)
Tegen : 11 (VVD, PvdA, dhr. Tuinenga (PU), D66, PvvP)

13. Projectplan Uitvoeringslab Nagele.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Kennis te nemen van het projectplan 'Uitvoeringslab Nagele' versie 1.1, het
ontwikkelperspectief en het programmaboekje.
2. De toegekende € 1,5 mln. VER-subsidie aan te wenden voor de uitvoering van het
projectplan 'Uitvoeringslab Nagele'.
3. Als gemeente € 1,5 mln. co-financiering toe te kennen aan de uitvoering van het
projectplan 'Uitvoeringslab Nagele' en deze gemeentelijke co-financiering ten laste te
brengen van de reserve beleidsplan - onderdeel volkshuisvestingsplan (woonvisie).
4. Een budget van € 900.000 voor 2013 voor de uitvoering van het projectplan
beschikbaar te stellen.
5. De 7e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen.
De fractie van ONS heeft een motie (2013-03-II) “Projectplan uitvoeringslab Nagele”
ingediend.
Na toelichting van het college is de motie ingetrokken.

14. Erfgoednota en nota Monumentenbeleid.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Vast te stellen van de Erfgoednota en Bouwstenenrapport.
2. Vast te stellen van de Nota Monumentenbeleid 2013-2018.
3. Kennis te nemen van Uitvoeringsprogramma 2013-2023.
De fractie van D66 heeft een motie (2013-03-III) “Schokland- Behouden en beter
benutten” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 9 (VVD, PU, D66)
Tegen : 18 (CDA, CU-SGP, PvdA, ONS, PvvP, GroenLinks)

In verband met het late tijdstip schorst de voorzitter de vergadering tot 26
maart 19.30 uur.

Voortzetting van de vergadering van de
gemeenteraad
Aanwezig
:

26 maart 2013

voorzitter

de heer A. van der Werff

griffier

mevr. D. Kattenberg

raadsleden

de dames M.T.B. Droog-Smit (CDA), E. van Elk (PU),
G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), H. van Keulen-Nentjes (CUSGP), S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA), H. Smit (D66), W.J.
Veendrick-Tiesinga (CDA), S. Werkman (ONS) en H.M. Wiedijk
(PvvP) en de heren J.W. Bakker (GL), F.P.J. van Erp (CDA),
W.C. Haagsma (PU), T.P.G. Jorna (VVD), W.P. Keur (VVD) ,
T. Nijdam (PvdA), D. Pausma (ONS), J. Simonse (CU-SGP),
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de dames M.T.B. Droog-Smit (CDA), E. van Elk (PU),
G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), H. van Keulen-Nentjes (CUSGP), S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA), H. Smit (D66), W.J.
Veendrick-Tiesinga (CDA), S. Werkman (ONS) en H.M. Wiedijk
(PvvP) en de heren J.W. Bakker (GL), F.P.J. van Erp (CDA),
W.C. Haagsma (PU), T.P.G. Jorna (VVD), W.P. Keur (VVD) ,
T. Nijdam (PvdA), D. Pausma (ONS), J. Simonse (CU-SGP),
H.H. Suelmann (CDA), T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde
(CDA), R. van der Velde (PvdA), G.J. Veldkamp (CU-SGP, J.
Visser (CU-SGP), en B. Wielenga (VVD)
wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren A. Poppe
(CU-SGP), W.J. Schutte (CDA) W.R. Ruifrok (PvdA) en P.M.S.
Vermeulen (D66).
Afwezig:

De dames G.H. Kramer (CDA) en mevr. A. Roebers (VVD) en
de heren J.C.M. Goos (CDA), L.H.M. Lammers (ONS) en G.P.
Vilé (D66).

De vergadering wordt om 19.30 uur heropend.
15. Nota reserves en voorzieningen 2013.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De nota reserves en voorzieningen 2013 vast te stellen, inclusief de benoemde besluiten herbevestigingspunten.

16. De nota weerstandsvermogen en risicomanagement, herziening 2013 vaststellen.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De nota weerstandsvermogen en risicomanagement, herziening 2013 vast te stellen.

17. Beleidskader WWB/Wsw Krachtig Activeren.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Het beleidskader WWB/Wsw 2013-2017 Krachtig Activeren vast te stellen.

18. Motie van GroenLinks/ONS (2013-3-IV) over voorgenomen (proef)boringen naar
schaliegas.
De motie wordt aangehouden tot nader orde.

19. Motie van de Politieke Unie (2013-03-V) inzake OZB-aanslagen 2013
Besluit: verworpen
Voor : 8 (VVD, PU, ONS)
Tegen : 15 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)
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20. Motie van de PU/CU-SGP (2013-3-VI) over 65+pas
De motie is aangehouden en wordt geagendeerd voor de vergadering van de
commissie SLZ in mei.

21. Afscheid raadslid A. Roebers.
Bij afwezigheid van mevrouw Roebers spreekt de voorzitter enkele woorden van
dank.

22. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 25 april 2013
De griffier

De voorzitter

Besluitenlijst gemeenteraad 25 maart 2013.

