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Vragen: 
 
De tweede kamer heeft onlangs een motie aangenomen om te kijken naar een integrale visie 
op de woningmarkt, in deze motie staat de Kamer voor het einde van het zomerreces te 
informeren over grootschalige woningbouw in Flevoland 
 

1. Bent u bekend met deze motie, en wordt de gemeente Noordoostpolder ook 
betrokken bij deze verkenning omdat in de motie wordt gesproken over infrastructuur, 
woningbouw in de gemeentes in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. 
Deze motie is opgepakt door Provincie Flevoland onder de titel “Flevoland 
bouwt voor Nederland”.  

 
2. Indien de gemeente niet is / wordt benaderd, bent u van plan om hierover contact op 

te nemen met het ministerie zodat wij wel worden meegenomen als gemeente. 
De provincie heeft de Flevolandse gemeenten gevraagd aan te haken bij 
“Flevoland bouwt voor Nederland”, een project dat de provincie trekt. Wij 
hebben GS inmiddels aangegeven graag een bijdrage te leveren, om te 
beginnen met de bouw van 600 woningen extra doordat we Emmelhage 
versneld ontwikkelen. 
 
De provincie heeft gevraagd welke ondersteuning de gemeenten bij hun 
bijdrage aan het project nodig hebben. Wij hebben aangegeven die expertise op 
vier gebieden te zoeken: 
- Wat kan onze samenleving voor groei aan, zonder haar identiteit te 

verliezen; 
- Blijft de beweging Randstad -> Flevopolders -> Noordoostpolder op gang bij 

toevoeging van veel woningen? C.q. gaan gemeenten op termijn niet 
bouwen voor leegstand? 

- Woonwensen? Als we mensen van elders aan willen trekken, wat moeten we 
bieden en welke voorzieningen hebben we nodig? 

Ondersteuning op het gebied van landschap en stedenbouw “provinciebreed”, 
het inspireren tot creatief nadenken over de mogelijkheden. 
 

3. Er wordt gesproken over 100.000 extra woningen in Flevoland. Bent u van mening 
dat een bepaald quotum aan onze gemeente toebedeeld moet worden. 
Inderdaad is dat aantal woningen voor Flevoland genoemd. De verdeling van 
zo’n quotum is één van de onderwerpen die de komende periode met elkaar 
wordt besproken. Duidelijk is dat vooral Zuidelijk Flevoland van dat quotum het 
leeuwendeel voor zijn rekening neemt. 

 
 



 
4. Indien er extra woningen gebouwd gaan worden dan behoort daar een goede 

infrastructuur bij. Deelt u de mening dat bij uitbreiding van woningbouw de Lelylijn 
leidend moet zijn of er al dan geen mogelijkheden zijn voor veel extra woningen.  

5. Indien er wel wordt gebouwd maar zonder de bijbehorende infrastructuur wordt er 
dan niet voor leegstand gebouwd. 
Reactie op 4 en 5: het college deelt uw mening dat goede infrastructuur bij de 
bouw van grote aantallen woningen essentieel is. In een eerste reactie richting 
de provincie hebben wij dan ook aangegeven dat Noordoostpolder alleen 
stabiele kansen ziet op de lange termijn als er een treinverbinding komt tussen 
onze gemeente en het noorden en westen van ons land.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum beantwoording vragen: 21 april 2020 

Contactpersoon: R. van den Belt 

E-mail adres:  r.vdbelt@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-13 32 97 33 

 


