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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder 
 

 
Vergadering van de gemeenteraad 23 januari 2017 

Aanwezig: voorzitter de heer A. van der Werff 

 griffier de heer R.F. Wassink 

 raadsleden 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), , T. Nijdam (PvvP), J.L.M. 
Nijholt (SP), B.H. Reussing (CDA), 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). 
 

 

wethouders 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:  J. Simonse (CU-SGP), L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam 
(PvvP) vanaf 22:12 uur (tijdens de behandeling van 
agendapunt 13) 

   
 
1. Opening 

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 
 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
 
4. Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 december 2016. 

De besluitenlijst no. 447942 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Ingekomen stukken raad 

De ingekomen stukken nr. 456061 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
 
6. Vragenhalfuur 

Er zijn geen vragen gesteld. 
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7. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk gebied, Karel Doormanweg 58 te 

Tollebeek. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. Het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Karel Doormanweg 58 te Tollebeek' 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00586-VS01 conform art. 
1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm 
vast te leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT, maart 2016; 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen; 

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Karel Doormanweg 58 te Tollebeek' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

 
 
8. Nota misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

de nota misbruik en oneigenlijk gebruik vast te stellen. 
 
 
9. Herbenoeming extern lid Rekenkamercommissie Noordoostpolder  

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

de heer G.P. Vermeulen benoemen als lid van de rekenkamercommissie voor een 
periode van vier jaar, tot 31 december 2020. 
 
 
10. Visienota Noordoostpolder energieneutraal. 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

I. de visienota “Noordoostpolder energieneutraal” als volgt gewijzigd vast te stellen, 
door op pagina 6 punt 4 te vervangen door: 
4. Inwoners bewegen mee te gaan in energiebesparing en in de energietransitie. 

Draagvlak creëren om mee tegaan in energiebesparing en in de transitie om naar 
volledig schone energiebronnen over te stappen. 
• Vergroten vankennis hierover bij huiseigenaren, sociale huurders en 

verenigingen van eigenaren. 
• Inwoners faciliteren, informeren en ontzorgen; 

II. de visienota “Noordoostpolder energieneutraal vast te leggen, met dien verstande 
dat jaarlijks aan de raad een uitvoeringsprogramma ter vaststelling wordt 
voorgelegd, met daarin de te ondernemen activiteiten. 

 
De fractie van de PvdA-GL dient amendement 2017-01-10a ‘Fossielvrij in 2014’ in. 
Besluit: verworpen 

Voor: 7 (SP, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 20 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvvP) 
 
De fractie van de VVD dient amendement 2017-01-10b ‘Streefdata Evergievisie 
Noordoostpolder’ in. 
Besluit: verworpen 

Voor: 6 (VVD, ONS, PvvP) 
Tegen: 21 (CDA, CU-SGP, PU, SP, PvdA-GL, D66) 
 
De fractie van de SP dient amendement 2017-01-10c ‘Energiebesparing in visienota 
Noordoostpolder energieneutraal’ in. 
Besluit: aangenomen 

Voor: 25 (CDA, CU-SGP, PU, dhr. Wielenga (VVD), SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 2 (dhr. Keur (VVD), mw. Lindenbergh (VVD)) 
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De fractie van de PU dient amendement 2017-10-10d ‘Jaarlijks uitvoeringsprogramma 
energievisie’ in. 
Besluit: aangenomen 

Voor: 22 (CDA, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 5 (CU-SGP, PvvP) 
 
De fractie van de PvvP dient amendement 2017-01-10e ‘Energiebesparing, het eerlijke 
verhaal’ in. 
Ingetrokken 
 
De fractie van de PvdA-GL dient motie 2017-01-10a ‘Exit strategie aardgas’ in. 
Ingetrokken  

 
De fractie van D66 dient motie 2017-01-10b ‘Duurzaam vervolgtraject solitaire 
windmolens’ in. 
Aangehouden 
 
De fractie van de SP dient motie 2017-01-10c ‘Tijdslijn en tussendoelen in 
duurzaamheidsprogramma en Lokaal Energie Akkoord’ in. 
Besluit: verworpen 

Voor: 8 (SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen: 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL) 
 
 
11. Motie ‘Verkoop aandelen Enexis’  (CU-SGP) 

Besluit: verworpen 

 
Voor: 8 (CU-SGP, SP, PvvP) 
Tegen: 19 (CDA, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
 
12. Motie ‘Blijverslening’  (PU) 

Overgenomen door het college  

 

 
13. Motie ‘Hotel Noordoostpolder te Bant’ (PvdA-GL/SP) 

Besluit: verworpen 

 
Voor: 6 (SP, mw. Werkman (ONS), PvdA-GL) 
Tegen: 20 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, dhr. van de Beek (ONS), D66) 
 
14. Motie ‘Opvang oorlogsvluchtelingen’ (PvdA-GL, CU-SGP, SP) 

Besluit: aangenomen 

 
Voor: 23 (CDA, CU-SGP, mw. va Elk (PU) mw. Lindenbergh (VVD) dhr. Wielenga (VVD), 
SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 3 (dhr. Tuinenga (PU), dhr. van Steen, (PU), dhr. Keur (VVD)  
 
15. Motie ‘Grondprijs woningbouwkavels Wellerwaard’ (SP) 

Besluit: verworpen 

 
Voor: 8 ( PU, SP, D66) 
Tegen: 18 (CDA, CU-SGP, VVD, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
 
 
16. Sluiting 
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De voorzitter sluit om  23:09 uur de vergadering. 
 
Aldus besloten in de vergadering 
van 27 februari 2017. 
De griffier,             de voorzitter, 


