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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad 30 mei 2013

Aanwezig
:

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), E. Blokhuis (VVD),  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), J.C.M. Goos (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), R. van der Velde (PvdA), 
G.J. Veldkamp (CU-SGP, J. Visser (CU-SGP), 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: G.H. Kramer (CDA), J.J. van der Velde (CDA)

1. Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 

2. Vaststelling agenda

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2013.

De besluitenlijst 2013/8063 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken (2013/8055)
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.

5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.

6. Vragenhalfuur
Er is door de fractie van VVD een vraag gesteld over het financiële overschot van de 
provincie Flevoland. De fractie van ONS heeft een vraag gesteld over het 
Windmolenpark. De PvdA heeft gevraagd naar de gevolgen van de (rijks)bezuinigingen 
op de thuiszorg.

7. Vaststelling bestemmingsplan 'Creil - 1e partiële herziening Floraweg'.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met met algemene stemmen 
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aangenomen.
het bestemmingsplan ‘Creil - 1e partiële herziening Floraweg’ ongewijzigd vast te1.
stellen;
dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00528-VS01 conform art 1.2.1 tot2.
en met 1.2.4 van de Bro in elektronische vorm vast te leggen en die vorm vast te 
stellen, waarbij gebruik gemaakt is van de ondergrond GBKN 6 september 2012;
geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;3.
het bestemmingsplan 'Creil - 1e partiële herziening Floraweg' overeenkomstig4.
artikel 3.8, lid 3, Wro bekend te maken.

8. Vaststelling bestemmingsplan 'Espel-1e partiële herziening.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met met algemene stemmen 
aangenomen.

het bestemmingsplan 'Espel - 1e partiële herziening', ongewijzigd vast te stellen;1.
dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00531-VS01 conform art 1.2.1 tot 2.
en met 1.2.4 van de Bro in electronische vorm vast te leggen en die vorm vast te 
stellen, waarbij gebruik gemaakt is van de ondergrond GBKN 29 november 2012;
geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;3.
het bestemmingsplan 'Espel - 1e partiële herziening' overeenkomstig artikel 3.8, 4.
lid 3, Wro bekend te maken.

9. Vaststelling bestemmingsplan 'Emmeloord, Europalaan 31-33'.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met met algemene stemmen 

aangenomen.
In te stemmen met de Nota zienswijzen, ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, 1.
Europalaan 31-33’, de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en de 
zienswijzen, overeenkomstig de Nota zienwijzen, ongegrond te verklaren;
Het bestemmingsplan ’Emmeloord, Europalaan 31-33’ ongewijzigd vast te stellen;2.
Dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00523-VS01 conform art 1.2.1 tot 3.
en met 1.2.4 van de Bro in electronische vorm vast te leggen en die vorm vast te 
stellen, waarbij gebruik gemaakt is van de ondergrond GBKN 30 maart 2012;
Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;4.
Het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Europalaan 31-33’  overeenkomstig5.
artikel 3.8, lid 3, Wro bekend te maken.

10. Toekomst poldertoren. 

Besluit: Aangenomen

1. De door de gemeenteraad op basis van artikel 25, derde lid, van 1. de
    Gemeentewet ten aanzien van de onder bijlage 1 genoemde documenten
    bekrachtigde geheimhouding op basis van artikel 25, eerste lid gemeentewet op
    te heffen.
2. Het contract met Sonoy af te kopen en te beëindigen en daarvoor € 199.900
    beschikbaar te stellen.
3. Optie 3b te kiezen als toekomstscenario voor de Poldertoren, Provast per direct
    volledig aansprakelijk te stellen voor de directe en indirecte schade, voorlopig
    alleen datgene te investeren wat nodig is om verval van de toren tegen te gaan,
    het juridische traject voor schadeloosstelling in gang te zetten;
4. Voor onder punt 3 genoemde activiteiten een budget van € 210.000 beschikbaar
    te stellen;
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5. De 8e wijziging van de programmabegroting 2013 vast stellen.

Voor : 14  (CDA, dhr. Simonse (CU-SGP), dhr. Visser (CU-SGP) PvdA, ONS, GroenLinks)
Tegen :  13  (VVD, mw. Van Keulen (CU-SGP), dhr. Veldkamp (CU-SGP) PU, D66, PvvP)

De fractie van VVD heeft een amendement (2013-05-I) “Poldertorenakkoord” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 5   (VVD)
Tegen :  22 (CDA, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)

De fractie van PvvP heeft een amendement (2013-05-II) “Toekomst Poldertoren” 
ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 1  (PvvP)
Tegen : 26  (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, GroenLinks)

De fracties van CDA en PvdA hebben een (aangepast) amendement (2013-05-III) 
“Toekomst Poldertoren” ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor : 14  (CDA, dhr. Simonse (CU-SGP), dhr. Visser (CU-SGP) PvdA, ONS, GroenLinks)
Tegen :  13  ( VVD, mw. Van Keulen (CU-SGP), dhr. Veldkamp (CU-SGP) PU, D66, PvvP)

De fractie van PU heeft een amendement (2013-05-IV) “Toekomst Poldertoren” 
ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 6 (Dhr. Goos (CDA), PU, D66)
Tegen :  21  (CDA (muv dhr. Goos), VVD, CU-SGP, PvdA, ONS, PvvP, GroenLinks)
Met aantekening van het feit dat de heer Goos zich heeft vergist.

11. Keuzenota naar aanleiding van Raadsmotie over een Referendumverordening. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. kennis te nemen van de keuzenota referendumverordening en de genoemde  
     adviezen over te nemen;
2. het college verzoeken deze te verwerken in de nog op te stellen 

referendumverordening.

De fractie van D66 heeft een amendement (2013-05-V) “Keuzenota 
referendumverordening: opkomstpercentage” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 10  ( PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen :  17  (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA)

De fractie van D66 heeft een amendement (2013-05-VI) “referendumverordening: 
volksintitiatief” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 10  ( PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen :  17  (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA)

12. Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2013-2020.

Besluit: Aangenomen
1. In te stemmen met de reactienota.
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2. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2013-2020 vast te stellen.
3. Een krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg 
    van de rotonde op kruispunt Moerasandijviestraat – Espelerlaan.
4. Een budget van € 18.000 te bestemmen (alloceren) voor uitvoering van het onderdeel    
    Duurzame Mobiliteit ten laste van 'uitvoering pva vermindering CO2' uit het 
    Duurzaamheidsprogramma.
5. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 30.000 ten behoeve van 
    Verkeersstudies.
6. Kennis te nemen van overige verkeersmaatregelen waarover al eerder een 
    besluit genomen is.
7. De 9e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen.

Voor : 22 (CDA, VVD, mw. Smit (D66) CU-SGP, PvdA, PU, GroenLinks)
Tegen :  5 (ONS, dhr. Vile (D66), PvvP) 

De fractie van D66 heeft een amendement (2013-05-VII) “Gemeentelijk verkeer- en 
vervoerplan 2012-2020” ingediend.
Besluit: Verworpen

Voor : 8 (VVD, D66, GroenLinks)
Tegen :  19  (CDA, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, PvvP)

De fractie van GroenLinks heeft een amendement (2013-05-VIII) “Gemeentelijk verkeer- 
en vervoerplan 2013-2020” ingediend.
Dit amendement is ingetrokken na een toezegging van de portefeuillehouder.

De fractie van PvvP heeft een motie (2013-05-I) “GVVP” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 14 (VVD, PU, ONS, D66, PvvP)
Tegen : 13 (CDA, CU-SGP, PvdA, GroenLinks)

In verband met het tijdstip schorst de voorzitter de vergadering om 23.15 uur 
tot 3 juni 19.30 uur.

Voortzetting van de vergadering van de 
gemeenteraad

3 juni 2013

Aanwezig
:

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), 
A. Roebers (VVD),  H. van Keulen-Nentjes (CU-
SGP), S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA), H. Smit (D66), W.J. 
Veendrick-Tiesinga (CDA) 
en H.M. Wiedijk (PvvP) en de heren J.W. Bakker (GL), F.P.J. 
van Erp (CDA), J.C.M. Goos (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 (CU-SGP), 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)
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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: S. Werkman (ONS)

De vergadering wordt om 19.30 uur heropend.

13. DNA Emmeloord.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De inhoud van het rapport “De Noordoostpolder-stad, DNA van de stad als 1.
bouwsteen voor de toekomst” vast te stellen.
Vast te stellen dat het rapport “De Noordoostpolder-stad, DNA van de stad als 2.
bouwsteen voor de toekomst”  als richtinggevend document wordt gebruikt bij 
(herstructurerings)opgaven in de stad, visies, beleidsdocumenten en 
bestemmingsplannen.

De fractie van VVD heeft een amendement (2013-05-IX) “DNA Noordoostpolder-stad” 
ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 19  (CDA, VVD, CU-SGP, PU)
Tegen :  9  (PvdA, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)

14. Zienswijze begroting 2014 OFGV.
   

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De zienswijze zoals verwoord door het college van burgemeester en wethouders goed te 
keuren en vast te stellen als zienswijze van de raad.

De fractie van VVD heeft een motie (2013-05-II) “RUD OFGV” ingediend.
Besluit: Aangenomen

Voor : 16  (VVD, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP)
Tegen :  11  (CDA, CU-SGP, GroenLinks)
De heer Visser (CU-SGP) heeft zich wegens betrokkenheid onthouden van stemming.

15. Prestatieafspraken tussen gemeente en Mercatus voor de periode 2013 tot en met 
2022. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
In te stemmen met de prestatieafspraken tussen gemeente en Mercatus geldend voor de
periode 2013 tot en met 2022. 

De fractie van GroenLinks heeft een motie (2013-05-III) “plaatsing zonnepanelen” 
ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 23  (CDA, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen :  5  (VVD)

De fractie van PvdA heeft een motie (2013-05-IV) “Prestatieafspraken Mercatus” 
ingediend.
Besluit: Verworpen
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Voor : 9  (VVD, PvdA, GroenLinks)
Tegen :  19  (CDA, CU-SGP, PU, ONS, D66, PvvP)

De fractie van D66 heeft een motie (2013-05-V) “Huisvesting jongeren” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 20  (mw. Droog (CDA), mw. Veendrick (CDA) VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66, PvvP, 
GroenLinks)
Tegen :  8  (CDA (m.u.v. bovengenoemde personen), PvdA)

16. Jaarstukken 2012.

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen.
de jaarstukken 2012 vast te stellen.1.

17. Motie (2013-05-VI) ingediend door de fractie van D66 “Lege plekken management”.
Deze motie is aangehouden en wordt eerst in de raadscommissie verder 

behandeld.

18. Verslag besloten vergadering deel raadsvergadering 25 april 2013.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

19. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 22.24 uur de vergadering

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van  27 juni 2013
De griffier                              De voorzitter
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