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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig
:

25 april 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),
E. Blokhuis-Lindenbergh (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) , 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), 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:

De heren G.J. Veldkamp (CU-SGP en J.C.M. Goos (CDA),

1. Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
2. Vaststelling agenda
De fractie van CDA stelt voor om de agendapunten 10 en 11 inzake de Poldertoren van
de agenda te verwijderen.
Besluit: aangenomen
Voor : 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 10 (VVD, PU, ONS)
Agendapunt 13 is op verzoek van het college van de agenda verwijderd.
Vanwege het verwijderen van de agendapunten 10 en 11 is er een nieuw raadsvoorstel
ingebracht voor agendapunt 15 om de geheimhouding van geheime stukken te
bekrachtigen.
De Politieke Unie dient, nu agendapunt 11 van de agenda is verwijderd, een motie
‘vreemd aan de orde van de dag’ over aansprakelijkstelling Poldertoren in. Deze zal
worden behandeld vóór agendapunt 15.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2013.
De besluitenlijst 2013/6466 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken (2013/6282)
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
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6. Vragenhalfuur
- Er is door de fractie van ONS gevraagd naar de mogelijkheden van de gemeente om
boringen naar Schaliegas tegen te houden als het Rijk dit wel mogelijk wil maken.

7. Installatie van mevrouw E. Blokhuis-Lindenbergh als raadslid.
Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt mevrouw Blokhuis-Lindenbergh
beëdigd.

8. Verklaring van geen bedenkingen bouwinkoopstation Gemaalweg 3 Rutten.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het bouwen
van een inkoopstation op het perceel Gemaalweg 3 te Rutten;
2. indien geen zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning naar voren
worden gebracht die betrekking hebben op de VVGB, wordt deze geacht te zijn
verleend.

9. Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004, Creilerpad 19-b te Creil.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Creilerpad 19-b te Creil' vast te stellen;
2. dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00522-VS01 conform art 1.2.1 tot 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 1 januari 2012;
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;
4. het bestemmingsplan ' Landelijk gebied 2004, Creilerpad 19-b te Creil'
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wro bekend te maken.

10. Aanvullende juridische notitie Poldertoren.
DIT PUNT IS VAN DE AGENDA VERWIJDERD

11. Toekomst Poldertoren.
DIT PUNT IS VAN DE AGENDA VERWIJDERD

12. Evenementen-, geluidbeleid en locatiekeuze definitief evenemententerrein.
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen
1. het geluidbeleid bij evenementen vast te stellen, overeenkomstig te handhaven en de
inwerkingstelling ervan te bepalen op 1 mei 2013;
2. de nota evenementenbeleid 2012 vast te stellen;
3. een principe besluit te nemen om de locatie Marknesserweg/Kamperweg aan te wijzen
als definitief evenemententerrein.
De fractie van GroenLinks heeft een amendement (2013-04-III) “Evenementenbeleid
(geen permanent evenemententerrein)” ingediend.
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Besluit: verworpen
Voor : 2 ( PvvP, GroenLinks)
Tegen : 25 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66)
De fractie van CU-SGP heeft een aangepast amendement (2013-04-IV) “Evenementen-,
geluidbeleid en locatiekeuze definitief evenemententerrein” ingediend.
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen
De fractie van D66 heeft een amendement (2013-04-V) “verboden evenementen”
ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 13 (CU-SGP, mw. Schrijver (PvdA), dhr. Van der Velde (PvdA), dhr. Haagsma
(PU) dhr. Tuinenga (PU), ONS, dhr. Vilé (D66), PvvP, GroenLinks)
Tegen : 14 (CDA, VVD, Dhr. Nijdam (PvdA), Mw. Van Elk (PU), mw. Smit (D66))
De fractie van D66 heeft een amendement (2013-04-VI) “Evenementenbeleid”
aangekondigd.
Dit amendement is niet ingediend omdat de strekking ervan verwerkt is in
amendement IV.
De fractie van GroenLinks heeft een motie (2013-04-II) “raadsvoorstel
evenementenbeleid” aangekondigd.
Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet ingediend.

13. Procedure medewerking bouw schuur Onderduikersweg 31 Emmeloord.
Dit punt is op verzoek van het college van de agenda verwijderd, omdat er
overeenstemming is bereikt met de heer den Boer.

14. Lenterapportage.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. de Lenterapportage 2013 vast te stellen;
2. de 10e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen.

15. Bekrachtiging van de voorlopige geheimhouding inzake diverse stukken in het
dossier Poldertoren. Dit raadsvoorstel is aangepast in verband met het verwijderen van
agendapunten 10 en 11.
De raad beraadslaagt in beslotenheid over dit agendapunt.
Besluit:
1. Kennis nemen van de onder “Bijlagen” genoemde stukken.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van de
Gemeentewet ten aanzien van het onder “Bijlagen” genoemde documenten opgelegde
geheimhouding op basis van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te
bekrachtigen.
Voor : 20 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 7 (dhr. Simonse (CU-SGP), PU, ONS,)
Met aantekening van het feit dat heer Simonse zich heeft vergist
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16. De fractie van PU heeft een motie (2013-04-III) vreemd aan de orde van de dag
ingediend, met als onderwerp “aansprakelijkstelling Provast”
Besluit: Verworpen
Voor : 11 (VVD, PU, ONS)
Tegen : 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)

17. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de vergadering
Van 30 mei 2013
De griffier
De voorzitter
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