Vragen en toezeggingen Commissies 30 augustus en 1 september 2021
Vragenhalfuur
Bestuurlijk overleg N50
Wethouder Simonse zegt toe dat hij een verslag van het bestuurlijk overleg N50 aan de commissie zal
verstrekken
Reactie college/tijdpad:
Verslag is opgenomen bij de ingekomen stukken. (A36 00)
Brandbrief TK vertraging verbreding N50
Wethouder Simonse zal in het volgende bestuurlijk overleg voorstellen een brandbrief aan de Tweede
Kamer te sturen over de vertraging van de verbreding van de N50.
De raad ontvangt tzt graag deze brandbrief.
Grasveld in Emmelhage
Wethouder Haagsma zegt toe binnen enkele weken een procesbeschrijving aan de commissie te
verstrekken m.b.t. het gevoerde overleg over de inrichting van het grasveld in Emmelhage.
De raad ontvangt tzt graag deze procesbeschrijving.
Op 30-09-2021 is een memo met de raad gedeeld.
Commissie Bestuur, financien en economie
Besteding ZZL-gelden
Wethouder Wijnants zegt toe om vóór eind november een uitgebreide memo over de stand van zaken
m.b.t. de besteding van de ZZL-gelden en de uitvoering van bijbehorende projecten aan te bieden aan
de raad.
Reactie college/tijdpad:
Dit is conform toezegging ter uitvoering opgenomen in onze planning.
Bijeenkomsten sectortafels
Wethouder Wijnants zegt toe de raad een overzicht te sturen met de geplande bijeenkomsten van de
sectortafels.
Reactie college/tijdpad:
Wethouder Wijnants heeft een overzicht toegezegd van de sectortafels in 2021.
Hierbij het overzicht. Niet alle tafels hebben al een concrete datum, die wordt vastgelegd in
overleg met de deelnemers.
Overzicht sectortafels 2021
Versie 7 oktober
Agro & Food
25 maart
eind oktober
Maakbedrijven
28 juni
7 oktober
Recreatie en Toerisme
Door corona geen fysieke bijeenkomst in het voorjaar. Daarna geen tijd vanwege
recreatieseizoen.
Eerste fysieke bijeenkomst 12 oktober
Gezondheidszorg
24 juni
7 oktober

Innovatie & Onderzoek
november
Logistiek
november
Regiegroep Economische Ontwikkeling
11 juni
28 oktober
Website economische agenda
Wethouder Wijnants zegt toe dat de website van de economische agenda van Noordoostpolder
uiterlijk tijdens de kerst weer actueel is.
Reactie college/tijdpad:
Dit is conform toezegging ter uitvoering opgenomen in onze planning.
Manifest sociaal domein
Burgemeester De Groot zegt toe het manifest sociaal domein (uit het strategisch overleg sociaal
domein) na ondertekening toe te zullen sturen naar de raad en daarbij uit te leggen wat dit manifest
sociaal domein inhoudt.
Reactie college/tijdpad:
De toegezegde informatie is inmiddels aan de griffie verstrekt.
Commissie Woonomgeving
Beleid mogelijkheden extra woningen op agrarische erven
Wethouder Haagsma zegt toe de reactie van de Provincie Flevoland op het evaluatievoorstel van het
college voor staand beleid aangaande extra woningen op agrarische erven met de raad te delen.
Reactie college/tijdpad:
Na onze brief met verzoek om het structureel maken van de regeling is er ambtelijk contact
geweest met de provincie. Daarin heeft de provincie aangegeven dat ze positief staan
tegenover het evalueren van de regeling. Ook hebben ze gevraagd om aanvullende
onderbouwing. Deze onderbouwing is voor de zomer met hen uitgewisseld. De provincie is hier
mee aan de slag gegaan en het najaar volgt hier ambtelijk een gesprek over. De provincie zal
later bestuurlijk per brief reageren.
Rapportage effecten recycletarief afval – frequentie ophalen groenafval
Wethouder Simonse zegt toe na te gaan of de frequentie van het ophalen van het groenafval in de
zomermaanden geoptimaliseerd kan worden en informeert de commissie hierover.
Reactie college/tijdpad:
De gemeente heeft het inzamelen en verwerken van afvalstromen op de Milieustraat
ondergebracht in een DVO met HVC. De huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt af
per 31 december 2021, dus gesprekken over de nieuwe DVO lopen nu. Daarin worden ook de
mogelijkheden voor een biomassarotonde meegenomen. Dit najaar wordt het definitieve DVO
voor besluitvorming en ondertekening voorgelegd aan het college. Gezien de doelstellingen
van HVC kunnen we medewerking van HVC verwachten op dit onderwerp
(https://www.hvcgroep.nl/gemeenten-waterschappen/duurzaam-afvalbeheer).
Rapportage effecten recycletarief afval – recyclen houtafval
Wethouder Simonse zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Hekkenberg
(GroenLinks) over het recyclen van houtafval (biomassa) als kans voor de gemeente met het oog op
de Regionale Energie Strategie.
Reactie college/tijdpad:
In de commissievergadering WO van 30 augustus vroeg dhr Hekkenberg naar de uitvoering
van de motie Biomassarotonde (MOTIE 2020-05-18c). Wethouder Simonse zou die vraag
schriftelijk beantwoorden. Dat antwoord leest u hier.
De gemeente heeft het inzamelen en verwerken van afvalstromen op de Milieustraat
ondergebracht in een DVO met HVC. De huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt af
per 31 december 2021, dus gesprekken over de nieuwe DVO lopen nu. Daarin worden ook de
mogelijkheden voor een biomassarotonde meegenomen. Dit najaar wordt het definitieve DVO

voor besluitvorming en ondertekening voorgelegd aan het college. Gezien de doelstellingen
van HVC kunnen we medewerking van HVC verwachten op dit onderwerp
(https://www.hvcgroep.nl/gemeenten-waterschappen/duurzaam-afvalbeheer).
De RES 1.0 is terughoudend over biomassa als onderwerp voor de Regionale Energie
Strategie.
Transitievisie Warmte – Liander
Wethouder Simonse zegt toe de nieuwsbrief van Liander aan bedrijven in Noordoostpolder over het
oplossen van de knelpunten binnen 2 tot 3 jaar met de raad te delen.
Reactie college/tijdpad:
Hierbij de link: https://mailchi.mp/6450b5f6e7ea/nieuwsbrief-bv-noordoostpolder-6495470
naar de nieuwsbrief waarin BV Noordoostpolder haar ondernemers informeert over de
capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk.
Septemberrapportage – Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
Wethouder Uitdewilligen zegt namens wethouder Simonse toe schriftelijk terug te komen op de vraag
van de heer Hekkenberg (GL): is het college, in verband met de subsidie van Rijk (1/3 deel), bereid
om de maatregelen volgend op de gekozen scenario’s uit de keuzenota Biodiversiteit uiterlijk in 2027
uit te voeren?
Reactie college/tijdpad:
Het college is zeker van plan om slimme combinaties te maken tussen acties, budgetten en
subsidies. Dus waar mogelijk, gaan we de acties voor biodiversiteit uitvoeren binnen de
voorwaarden van de subsidie voor andere doelen. Maar het zal niet altijd passen en zeker geen
100% dekkend plaatje opleveren. De Impulsregeling klimaatadaptatie is bijvoorbeeld alleen
voor maatregelen tegen wateroverlast, droogte of beperking van de gevolgen van
overstroming. De meeste investeringen die goed zijn voor de biodiversiteit (bijvoorbeeld gazon
naar kruidenrijk gras omvormen) dragen daar niet aan bij en zijn daarom niet te financieren uit
de impulsregeling klimaatadaptatie.
Verder is meestal een eigen bijdrage nodig om gebruik te kunnen maken van subsidies. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de provinciale bijdrage voor behoud van biodiversiteit. Op dit moment
hebben wij als gemeente Noordoostpolder nog geen budget voor biodiversiteit en kunnen wij
dus ook nog niet voldoen aan de voorwaarde van een eigen bijdrage.
Bij de actualisatie van het BOR (Beleidsplan Openbare Ruimte) stelt de raad dit najaar de
ambities vast voor versterken van de biodiversiteit. Daarbij past dan ook het nemen van
besluiten over budget en planning. Wel/geen gebruik (kunnen) maken van subsidies kan
daarbij een argument zijn.
Septemberrapportage - Laadpalen
Wethouder Uitdewilligen zegt namens wethouder Simonse toe schriftelijk terug te komen op de vraag
van de heer Hekkenberg (GL): wat zijn de vervolgstappen van het college als de kansenkaart
laadpalen beschikbaar is?
Reactie college/tijdpad:
Het doel van de laadkaart is dat we een kaart hebben waarop vastgestelde locaties staan voor
toekomstige laadpalen. Deze zijn dan al besloten middels een verkeersbesluit. Dit heeft als
voordeel dat toekomstige vragen sneller behandeld kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk
dat we als gemeente op strategische plekken (denk aan het centrum) we zelf als initiatiefnemer
palen kunnen plaatsen.
Commissie Samenlevingszaken
Septemberrapportage – Stavaza Wet inburgering
Wethouder Wijnants zegt toe dat in oktober een standvanzaken mbt de in- en uitvoering van de Wet
inburgering naar de commissie komt.
De raad ontvangt tzt graag deze stavaza.
Taalbeleid – Nulmeting 2021

Wethouder Wijnants zegt dat de resultaten van Nulmeting 2021 eraan komt en aan de commissie
wordt toegezonden als deze er is.
De raad ontvangt tzt graag deze nulmeting.
Deelplan Wmo - Evaluatie
Wethouder Uitdewilligen zegt een evaluatie van dit voorstel toe (in elk geval) na een jaar, o.a. mbt
hoofd- en onderaannemerschap.
De raad ontvangt tzt graag deze evaluatie.

