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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter

9 september 2013

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 (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), 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:

J.J. van der Velde (CDA), bij stemming agendapunt 15: D.
Pausma (ONS)

1. Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2013.
De besluitenlijst 2013/12722 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken (2013/12676)
ONS stelt n.a.v. ingekomen stuk 5 een vraag over het overschot op de begroting van de
Omgevingsdienst.
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
6. Vragenhalfuur
- De fractie van ONS heeft vragen gesteld over een overeenkomst met BUN.
- De fractie van PvdA heeft vragen gesteld over speeltuinen in de Zuidert.
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7. Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004, Joh. Postweg 15 Nagele.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Johannes Postweg 15 te Nagele', vast te
stellen;
2. dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00532-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 van 8 januari 2013;
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;
4. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Johannes Postweg 15 te Nagele'
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wro bekend te maken.

8. Bestemmingsplan ‘Marknesse, Zuid-fase 3’.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. in te stemmen met de zienswijzennota 'Marknesse, Zuid - fase 3': de ingediende
zienswijze in behandeling te nemen en de zienswijzen, overeenkomstig de
zienswijzennota niet over te nemen;
2. in te stemmen met het aanpassen van paragraaf 2.12 van de toelichting;
3. het bestemmingsplan 'Marknesse, Zuid - fase 3' ongewijzigd vast te stellen;
4. dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00499-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 van januari 2012;
5. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;
6. het bestemmingsplan 'Marknesse, Zuid - fase 3' overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wro
bekend te maken.

9. Verklaring van geen bedenkingen Onderduikersweg 31 Emmeloord.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het bouwen van
een kistenberging op het perceel Onderduikersweg 31 te Emmeloord;
2. indien geen zienswijzen tegen de ontwerpvergunning naar voren worden gebracht die
betrekking hebben op de VVGB, wordt de VVGB geacht te zijn verleend door uw raad.

10. Implementatie Wet aanscherping santie- en handhavingsbeleid SZW- wetgeving.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Incidenteel een budget van € 26.597 voor het jaar 2013 beschikbaar te stellen ten
behoeve de uitvoering van de Fraudewet;
2. In de primitieve programmabegroting 2014 – (2017) een incidenteel budget op te
nemen van € 53.194 ten behoeve van de uitvoering van de Fraudewet;
3. In de concept-beleidsplanning 2015 – 2018 (collegeprogramma 2015-2018) ten
behoeve van de uitvoering van de Fraudewet een structureel budget op te nemen.
4. De 20e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen.
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11. Begroting GR IJsselmeergroep.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. kennis nemen van de begroting 2014 van de GR IJsselmeergroep;
2. instemmen met de eerder door het college verstuurde zienswijze.

12. Museum Nagele: een incidentele uitgave ten behoeve van het cultuurbeleid.
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen
1. een budget van € 66.500 beschikbaar stellen voor de vervanging van de verlichting
Museum Nagele;
2. de 17e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen.
De fracties van PU en ONS hebben een amendement (2013-09-I) “Museum Nagele: een
incidentele uitgave ten behoeve van het cultuurbeleid” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 12 (CDA, PU, ONS)
Tegen : 16 (VVD, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)
De fracties van PU en ONS hebben een motie (2013-09-I) “Museum Nagele: een
incidentele uitgave ten behoeve van het cultuurbeleid” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 12 (CDA, PU, ONS)
Tegen : 16 (VVD, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)

13. Keuzenota Openbare ruimte
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Instemmen met de uitgangspunten in hoofstuk 2 van de Keuzenota Openbare ruimte;
2. Kiezen voor optie B bij het onderwerp 'speelplaatsen';
3. Kiezen voor optie B bij het onderwerp 'beheer door bewoners';
4. Kiezen voor optie B bij het onderwerp 'regels en voorzieningen voor honden';
5. Kiezen voor optie A bij het onderwerp 'onderhoudsniveaus';
6. Kiezen voor optie A bij het onderwerp 'ligplaatsen voor woonboten';
7. Kiezen voor optie B bij het onderwerp 'parkeren bedrijfsvoertuigen in woonstraten';
8. Kiezen voor optie A bij het onderwerp 'standplaatsen voor marktkramen in dorpen'.
De fractie van GroenLinks heeft een amendement (2013-09-II) “Keuzenota openbare
ruimte onderwerp 3.2 beheer door bewoners” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 10 (PvdA, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 18 (CDA, VVD, CU-SGP, PU)
De fractie van GroenLinks heeft een amendement (2013-09-III) “Keuzenota openbare
ruimte onderwerp 3.1 speelplaatsen” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 5 (PvdA, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 23 (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66)
De fractie van D66 heeft een amendement (2013-09-IV) “Keuzenota openbare ruimte
onderwerp 3.1 speelplaatsen” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 5 (ONS, D66)
Tegen : 23 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, PvvP, GroenLinks)
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De fractie van PvdA heeft een amendement (2013-09-IVa) “Keuzenota openbare ruimte
parkeren bedrijfsvoertuigen in woonstraten” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 11 ( VVD, PvdA, ONS)
Tegen : 17 (CDA, CU-SGP, PU, D66, PvvP, GroenLinks)
De fractie van VVD heeft een amendement (2013-09-IVb) “Keuzenota openbare ruimte;
overlast door honden” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 11 (VVD, PvdA, ONS)
Tegen : 17 (CDA, CU-SGP, PU, D66, PvvP, GroenLinks)

14. Algemene verordening ondergrondse Infrastructuren.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Noordoostpolder 2013 vast te
stellen met bijbehorende toelichting en het Handboek Kabels en Leidingen gemeente
Noordoostpolder, onder gelijktijdige intrekking van de huidige
Telecommunicatieverordening 2002 van 24 oktober 2002.
De fractie van GroenLinks heeft een amendement (2013-09-V) “Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuren; ruimhartig omgaan met niet-openbare kabels van
particulieren en/of bedrijven” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 7 (PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 21 (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS)

15. Motie (2013-03-II) inzake (proef)boringen naar schaliegas, ingediend door de
fracties van Groenlinks, ONS, PU, CDA, PvvP en PvdA.
Besluit: Aangenomen
Voor : 22 (CDA, mw. Kloosterman (VVD), CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP,)
Tegen : 5 (VVD (m.u.v. mevrouw Kloosterman), GroenLinks)
Met aantekening van het feit dat dhr. Bakker (GroenLinks) en mevrouw Kloosterman
(VVD) zich hebben vergist.

16. Motie (2013-09-III) inzake 7e landschapskunstwerk provincie Flevoland in
Noordoostpolder, ingediend door de Politieke Unie.
Besluit: Aangenomen
Voor : 20 (CDA, VVD, PU, ONS, D66, PvvP)
Tegen : 8 (CU-SGP, PvdA, GroenLinks)
17. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 7 oktober 2013
De griffier
De voorzitter
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