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Emmeloord, 16 mei 2014. 
 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 
 
Aan de raad. 
 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen:  

1. Een op 17 maart 2014 ontvangen e-mail van de gemeente Steenwijkerland. De 

gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 11 maart 2014, raadsbreed, een 

motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken, tegen (proef-) boringen naar en 

winning van schaliegas te zijn op en onder het grondgebied van de gemeente.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

2. Een op 25 maart 2014 (234779) ingekomen brief afkomstig van De Inspectie 
van het Onderwijs met betrekking tot de openbaarwording van het rapport 

“Kwaliteit Gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012/2013”.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 26 maart 2014 (246726) ontvangen e-mail van                         met 

betrekking tot APV 4:6 geluidshinder, waarin gevraagd wordt naar een betere 

regelgeving omtrent geluidsoverlast.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte 

te houden van de beantwoording van deze brief. 
 

4. Een op 2 april 2014 in kopie ontvangen e-mail van  

                           met betrekking tot verzoek toezending stempassen naar 
correspondentieadres en uiteenzetting geschil.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte 
te houden van de beantwoording van deze brief. 

 

5. Een op 2 april 2014 (237932) ingekomen brief van                 en de reactie van 
de gemeente op deze brief (238024) met betrekking tot het starten van een 

coffeeshop binnen gemeente Noordoostpolder.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

6. Een op 3 april 2014 (237927) ontvangen brief van Stichting Energieke Regio 

i.o. met betrekking tot het VNG Ondersteuningsprogramma Energie. 

Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
 

7. Een op 7 april 2014 (238989) ingekomen brief afkomstig van de 
Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder 

en Lemsterland, waarin de fusie en statutenwijziging wordt toegelicht.  
Voorstel: op dit moment kennis nemen van de inhoud van de brief en 
het college verzoeken een raadsvoorstel voor te bereiden over deze 

voorgenomen fusie 
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8. Een op 7 april 2014 ontvangen e-mail van                                  met 

bijgevoegd een PP-presentatie met betrekking tot windmolens.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte 

te houden van de beantwoording van deze brief. 
 

9. Een op 9 april 2014 ontvangen e-mail van Meldpunt Schadelijk Geluid 

met betrekking kattenverjagers.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

10. Een op 12 april 2014 in kopie ontvangen e-mail aan NOP Agrowind afkomstig 

van de Verenigingen voor Dorpsbelangen van Tollebeek, Espel, Creil en Rutten 

met brief met betrekking tot de toplichten op de te bouwen windturbines.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

11. Een op 16 april 2014 ontvangen e-mail van  
        betreffende een voorstel tot exploitatie van een evenemententerrein in 
Emmeloord.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

12. Een op 30 april 2014 ontvangen e-mail van                 met betrekking tot de 
voortgang van het bezoekerscentrum windpark Noordoostpolder.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte 

te houden van de beantwoording van deze brief. 
 

13. Een op 5 mei 2014 ontvangen e-mail van afkomstig van de                  met 

betrekking tot calamiteiten zender Omroep Flevoland in Kraggenburg.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte 

te houden van de beantwoording van deze brief. 
 

14. Een op 9 mei 2014 ontvangen e-mail van                   met betrekking tot de 

onverhoopte uitvoering van de ‘projectideeën’ NFL13, NFL14 en NFL15 van 
Natuurmonumenten Afdeling Flevoland.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 

vragen van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 

13 maart 2014: 
 

- De heer Lammers over externe inhuur van Bureau Kars voor de 

dorpsvisie Marknesse. 

- De heer Haagsma over afvalinzameling bij Het Goed en Concern voor werk. 

- De heer Keur over het Schokkererf. 

- De heer Lammers over het windpark aan het College.  
- De heer Nijdam over 24 uurs oplaadpunt OV. 

- Mevrouw Hoekstra over openbare OV oplaadpunt in Marknesse. 

- Mevrouw Hoekstra over “hangjongeren Jumbo”. 
 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


