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Geachte heer De Reus,

Naar aanleiding van onze Mobiliteitsvisie 2050 en het nog vast te stellen Mobiliteitsplan 2030, is 
ambtelijk het gesprek gestart omtrent het wegennetwerk binnen de gemeente Noordoostpolder. 
Aangegeven is dat wij graag het gesprek aangaan over een aantal wegen/trajecten binnen de 
gemeente. Na deze uitnodiging is er vanuit de provincie een zienswijze ingediend tegen het 
bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage - fase 3’. Hierin vraagt de provincie om afspraken te 
maken over de ontsluiting van Emmelhage en de toekomst van de Espelerweg. Vanuit de provincie is 
ambtelijk uitgesproken dat er een wens is om via een intentieverklaring kenbaar te maken dat wij het 
gesprek willen starten om tot een Bestuursovereenkomst te komen waarin afspraken worden gemaakt 
over onderzoek naar en/of overdracht en beheer over enkele wegen binnen onze gemeente.

Intentieverklaring naar een Bestuursovereenkomst wegennetwerk Noordoostpolder
Wij, de Gemeente Noordoostpolder, hebben ambities met woningbouwontwikkelingen en het 
vergroten van de leefbaarheid in de dorpskernen. Dat betekent dat we met u moeten kijken naar het 
gemeentelijk en provinciaal wegennetwerk en welke aanpassingen hierin nodig zijn. Hierover gaan we 
graag met de provincie in gesprek.

Vanuit onze Mobiliteitsvisie 2050 zetten we in op het verhogen van de verblijfskwaliteit in de 
dorpskernen. We kijken vooral naar de dorpen waar de ontsluitingsweg door het dorp loopt. Het gaat 
hier om Ens, Creil en Rutten. Daarnaast zijn er woningbouwontwikkelingen die reden geven te kijken 
naar een passende ontsluiting en wegennetwerk, hier gaat het om Emmeloord, Marknesse en Ens.
Wij willen met u in overleg over en in afstemming komen tot een Bestuursovereenkomst waarin we 
afspraken maken over het wegennetwerk binnen onze gemeente.

Als Gemeente Noordoostpolder staan wij achter de volgende intentie:
• Het opstellen en tekenen van een Bestuursovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt 

over overdracht en beheer rondom de volgende trajecten:
O Emmeloord:

■ Espelerweg (N351) (tussen Hannie Schaftweg en Banterweg)
■ Buitensingel (Rondom Emmelhage Fase 1 t/m 6)

o Ens:
■ Baan, Oostereind en een deel Zuiderringweg (N352)

o Creil:
■ Galamalaan (N712)

o Rutten:
■ Venelaan (N712)
■ Lemsterpoort (N712)
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o Bant:
■ Lemsterweg

• Onderzoek naar aanleg van de volgende trajecten: 
o Marknesse:

■ Een oostelijke en/of westelijke rondweg 
o Ens:

■ Enser Rondweg

Als bijlage sturen wij u de Intentieverklaring mee. Graag zien wij deze getekend retour, waarna we 
gezamenlijk kunnen komen tot een Bestuursovereenkomst wegennetwerk Noordoostpolder.

Bijlagen:
Intentieverklaring.


