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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder gemeente

______________________________________________________  NOORDOOSTPOLDER
RAAD

Vergadering van de gemeenteraad 17 november 2022
Aanwezig: voorzitter de heer R.T. de Groot (burgemeester)

griffier de heer R.F. Wassink

raadsleden de dames S.G. Bosman (ONS), A. Evers (PU), M.T. Goelema (CDA),
A L. Heerspink (PU), G.P. Knijnenberg-Alblas (CU-SGP), Y. Knobbout 
(PU), G. Lambregtse-Baan (CU-SGP), L. Mulder (PvdA), M.B.W. 
Uitdewilligen (CDA), H.M. Wiedijk (ONS) en S.J. Schrijver (GL) en de 
heren B.J. Aling (ONS), S. de Boer (CU-SGP), J.B.M. Bus (CDA), T.J. 
van Dijk (CU-SGP), L. Geerts (CDA), W C. Haagsma (PU), J.M. Halma 
(WD), H.M. Hekkenberg (GL), Y.M. van der Horst (CU-SGP), A. 
Kromkamp (WD), L.H.M. Lammers (ONS), T E. Langenberg (PU), H. 
van der Linde (PvdA), J.L.P. van Os (WD), J.W. Simonse (CU-SGP), M. 
van der Slikke (CDA), A. Tuinenga (PU) en M.W. van Wegen (D66)

wethouders

Afwezig:

de dames L. Verduin (WD) en S. Werkman (ONS) en de heren 
T. Gillissen (PvdA) en T. van Steen (PU)

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur.

02 Vaststelling agenda
De volgende onderwerpen worden aan de agenda toegevoegd:

• Agendapunt 8 - Motie Noordoostpolderlicht (CDA)
• Agendapunt 9 - Motie Vergunningenstop huisvesting arbeidsmigranten (CDA en PU)
• Agendapunt 10 - Correctie dictum amendement 2022-11-6m ‘Lastendruk Afvalstoffenheffing’ 

(herstemming)
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

03 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 te Tollebeek'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Op de percelen Karei Doormanweg 26 en 28 de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ 
om te zetten;

2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Karei Doormanweg 26-28 te Tollebeek' 
ongewijzigd vast te stellen;

3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00711-VS01 en 
de gebruikte ondergrond (BGT-BRK juni 2022) vast te leggen;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

04 (Ontwerp)bestemmingsplan 'Landelijk gebied Westerringweg 11 te Creil'
(huisvesting arbeidsmigranten)

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Op het perceel Westerringweg 11 in Creil bebouwing en gebruik ten behoeve van het 

huisvesten van ten hoogste 150 arbeidsmigranten toe te staan;
2. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Westerringweg 11 te Creil’ vast te stellen, 

tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend, waarbij de dag na het einde van de 
inzageperiode geldt als vaststellingsdatum;

3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00717-VS01 en 
de gebruikte ondergrond vast te leggen;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen;
5. De beeldkwaliteitsrichtlijnen uit paragraaf 2.2 van de toelichting van het bestemmingsplan 

vast te stellen als onderdeel van en aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.

Besluitenlijst gemeenteraad: 17 november 2022
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de raad via
http://raad.noordoostpolder.nl/Documenten onder "moties" en “amendementen'1

http://raad.noordoostpolder.nl/Documenten


No. 22.0001898

05 Verordening Winkeltijden
De fractie van CU-SGP heeft amendement 2022-11-17-05*) 'Participatie Verordening winkeltijden’ 
ingediend.
Dit amendement is verworpen.
Voor: 8 (CU-SGP, mevrouw M.B.W. Uitdewilligen en de heer M. van der Slikke (CDA))
Tegen: 21 (PU, mevrouw M.T. Goelema en de heren J.B.M. Bus en L. Geerts (CDA), ONS, WD, 
PvdA, GL, D66))

Besluit:
De ‘Verordening Winkeltijden Noordoostpolder 2022' vast te stellen.
Voor: 21 (PU, de dames M.T. Goelema en M.B.W. Uitdewilligen en de heren M. van der Slikke en 
L. Geerts (CDA), ONS, WD, PvdA, S.J. Schrijver (GL), D66)
Tegen: 8 (CU-SGP, de heer J.B.M. Bus (CDA), de heer H.M. Hekkenberg (GL))

06 Aanvullende middelen renovatie/verbouw Bosbad
De fractie van D66 heeft amendement 2022-11-17-06*; ‘Extra duurzaamheidsmaatregelen 
renovatie/verbouw Bosbad’ ingediend, mede ondertekend door de fracties van CU-SGP en 
GroenLinks.
Dit amendement is aangenomen.
Voor: 29 (PU, CU-SGP, CDA, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

Besluit (gewijzigd):
1. In te stemmen met bijstelling van het eenmalig bruto investeringsbudget voor renovatie/ 

verbouw Bosbad naar€ 20.972.095;
2. In te stemmen met de benodigde investering voor de extra 

duurzaamheidsmaatregelen a € 650.000 plus € 50.000 aan bouwkosten en deze toe te 
voegen aan de bijstelling van het investeringsbudget voor renovatie/verbouw 
Bosbad;

3. De 2e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, met de toevoeging van 
de extra investering van € 650.000 en € 50.000 aan bouwkosten vanuit het vrije deel 
van het reserve beleidsplan en het verwerken van de gevolgen in de 
exploitatiekosten.

Voor: 29 (PU, CU-SGP, CDA, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

07 Aanvullende middelen nieuwbouw VO-Campus
Besluit:
1. In te stemmen met bijstelling van het eenmalig bruto investeringsbudget voor nieuwbouw VO- 
Campus naar € 49.258.957.
2. Voor het uitvoeringsjaar 2023 een bedrag van € 500.000 vanuit het totaalbudget 
beschikbaar te stellen ten behoeve van voorbereiding op de realisatie van de VOCampus.
3. De 3e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.
4. Na het Voorlopig Ontwerp VO-Campus een nieuw go-no go besluit voor te leggen zodat 
voorafgaand aan het opstellen van het Definitief Ontwerp de laatste ontwikkelingen betrokken 
kunnen worden.
Voor: 29 (PU, CU-SGP, CDA, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van CDA heeft motie 2022-11-17-7a*) 'VO-campus - positie Speciaal Voortgezet 
Onderwijs’ (gewijzigd) ingediend, mede ondertekend door de fracties van ONS en CU-SGP.
Deze motie is overgenomen door het college.

De fractie van CDA heeft motie 2022-11-17-7b*) ‘VO-campus - synergie grote (ver-) 
nieuwbouwprojecten’ ingediend, mede ondertekend door de fractie van CU-SGP.
Deze motie is verworpen.
Voor: 11 (CU-SGP, CDA)
Tegen: 18 (PU, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
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08 Motie Noordoostpolderlicht (CDA)
De fractie van CDA heeft motie 2022-11-17-08*) ‘Noordoostpolderlicht’ ingediend.
Deze motie is ingetrokken.

09 Motie Tijdelijke stop op vergunningaanvragen huisvesting arbeidsmigranten
(Politieke Unie en CDA)

De fracties van CDA en PU hebben motie 2022-11-17-09') Tijdelijke stop op vergunningaanvragen 
huisvesting arbeidsmigranten’ (gewijzigd) ingediend.
Deze motie is verworpen.
Voor: 12 (PU, CDA, de heer H M. Hekkenberg (GL))
Tegen: 17 (CU-SGP, ONS, WD, PvdA, mevrouw S.J. Schrijver (GL), D66)

10 Correctie dictum amendement ‘Lastendruk Afvalstoffenheffing’ (CU-SGP) - 
(herstemming)

De fractie van CU-SGP heeft amendement 2022-11-6m*) ‘Lastendruk Afvalstoffenheffing’ 
ingediend.
Dit amendement is aangenomen.
Voor: 21 (PU, CU-SGP, CDA, de heer L.H.M. Lammers (ONS), GL, D66)
Tegen: 8 (de heer B.J. Aling en de dames S.G. Bosman en H M. Wiedijk (ONS), WD, PvdA)

11 Sluiting
De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2022,
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