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Besluitenl i jst gemeenteraad ^NOORDOOSTPOLDER 
Noordoostpolder RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 25 januari 2016 

Aanwezig: voo rz i t t e r de heer A. van der Werff 

g r i f f i e r Mevrouw D. Kattenberg (plv.) 

raads leden de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), E. Lindenbergh (VVD), M.B.W. Uitdewilligen 
(CDA), W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA), J.M. van de Velde 
(D66), S. Werkman (ONS) 
en de heren A.D. van de Beek (ONS), J. van der Boom (CDA), 
F.P.J. van Erp (CDA), M. Dekker (SP), T.J. van Dijk (CU-SGP), 
J.C.M. Goos (CDA), H.M. Hekkenberg (PvdA-GL), W.P. Keur 
(VVD) , H.J. Lambregtse (CU-SGP), L.H.M. Lammers (ONS), T. 
Nijdam (PvvP), J.L.M. Nijholt (SP), B.H. Reussing (CDA), J. 
Simonse (CU-SGP), J.W. Simonse (CU-SGP), T. van Steen 
(PU), T. Tuinenga (PU), R. van der Velde (PvdA-GL), G.P.F. Vilé 
(D66), G.J.J. van der Wal (CDA) en B. Wielenga (VVD). 

w e t h o u d e r s mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), 
de heren W.C. Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), 
H.H. Suelmann (CDA) en J.E. Wijnants (VVD) 

Afwezig: 

1. Opening 
De vergadering wordt om 19.35 uur geopend. 

2. Vaststell ing agenda 
De SP fractie stelt voor, op verzoek van de fracties van D66, ONS, PvdA-GL en SP, 
agendapunt 10 "intensieve veehouderij" van de agenda halen. 
Het voorstel wordt verworpen door de overige fracties (CDA, SGP-CU, PU, PvvP, VVD). 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststel len verslag en besluitenlijst besloten raadsvergadering d.d. 
14 december 2015. 

Het verslag en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Besluitenli jst raadsvergadering d.d. 14 december 2015. 
De besluitenlijst no. 354947 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Mededelingen 
Geen. 

6. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel no. 363682 afgedaan. 
De ONS fractie stelt vragen over de ingekomen brief: Stichting Rotterdamse Hoek. De 
voorzitter meldt dat de brief overeenkomstig het voorstel wordt afgehandeld. 
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7. Vragenhalfuur 
De fractie van de VVD stelt een vraag over spoedeisende hulp. 
De fractie van de PvdA-GL stelt een vraag over werkloosheidspercentages. 
De fractie van SP stelt een vraag over kliko's. 

8. Benoeming nieuwe burgerraadsleden 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Als burgerraadslid en tevens als lid van de raadscommissie Samenlevingszaken voor 

de fractie van de PvvP benoemen de heer E.E. van Dorp te Emmeloord. 
2. Als burgerraadslid en tevens als lid van de raadscommissie Samenlevingszaken voor 

de fractie van de D66 benoemen de heer A. Lambeck te Kraggenburg. 
3. Als burgerraadslid en tevens als lid van de raadscommissie Samenlevingszaken voor 

de fractie van de PvdA-GroenLinks benoemen de heer K.K.E. Gerritsen te 
Emmeloord. 

9. Controleprotocol 2015 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening van 
het feit dat de PvvP tegen het voorstel is. 
Het controleprotocol 2015 vast te stellen voor een periode van twee jaar. 

10. Intensieve veehouderij 

Besluit: aangenomen 
1. In te stemmen met het "afwegingskader intensieve veehouderij". 
2. De "Lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen 

zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
juncto artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht" uit te breiden met lid I; 
mogelijkheden voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande intensieve 
veehouderij bedrijven conform "afwegingskader intensieve veehouderij". 

Voor : 18 (CDA, CU-SGP, PU, VVD) 
Tegen: 11 (SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 

De fracties D66 SP ONS hebben een amendement (2016-01-10a) "intensieve 
veehouderij' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor: 10 (SP, ONS, Dhr. Hekkenberg (PvdA-GL), D66, PvvP) 
Tegen: 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, dhr. Van de Velde (PvdA-GL)) 

De fracties van PU en CDA hebben een amendement (2016-01-10) 
"bedrijfsvloeroppervlak" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor: 25 (CDA, CU-SGP, PU, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 4 (VVD, PvvP) 

De fracties D66 en SP hebben een motie (2016-01-10) "intensieve veehouderij" 
ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor: 9 (SP, ONS, dhr. Hekkenberg (PvdA-GL), D66,) 
Tegen: 20 (CDA, CU-SGP, dhr. Van de Velde (PvdA-GL), PU, VVD, PvvP) 
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11. Motie "Ligplaatsen boten" PvvP 

Besluit: aangenomen 
Voor : 18 (CDA: Veendrick-Tiesinga, Uitdewilligen, Van der Boom, Reussing, 
CU-SGP, PU, SP, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen: 1 1 (CDA: Van Erp, Goos en Van der Wal, VVD, ONS, D66) 

12. Motie "Gemeenteli jk zonneveld" PvdA-GL 

Besluit: met algemene stemmen aangenomen. 
Voor : 29 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 0 

13. Motie "Strooibeleid" PvvP 

Beslu i t : V e r w o r p e n 
Voor : 1 (PvvP) 
T e g e n : 2 8 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 

14. Herbenoeming externe leden Rekenkamercommissie Noordoostpolder 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
de heer G.J. Put en mevrouw E.M.L. Fogl te herbenoemen als lid van de 
Rekenkamercommissie voor een periode van vier jaar. De heer G.J. Put tot 31 december 
2018 en mevrouw E.M.L. Fogl tot 31 december 2019. 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de vergadering 
van 22 februari 2016. 

De griffier, de voorzitter 
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