
V ONS SP gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

A m e n d e m e n t 2 0 1 7 - 0 7 - l l a 

Dit amendement heet betrekking op voorstei nr. 487675 

Onderwerp: Vaststel l ing Centrumplan Emmeloord 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. een centrumplan bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan, 

een uitwerkingsagenda en een grondexploitatie; 
de Rekenkamercommissie herhaaldelijk heeft aanbevolen (Poldertoren, 
Cultuurbedrijf) om bij grote projecten het plan en de financiële kaders gelijktijdig 
vast te stellen; 
de raad met het thans voorliggende raadsvoorstel enkel het stedenbouwkundig 
plan en de uitvoeringsagenda vaststelt; 
het college aangeeft dat het hier de vaststelling van een concept 
stedenbouwkundig plan en een concept uitwerkingsagenda betreft/ 
de term concept echter niet wordt benoemd in het raadsvoorstel; 
er door het college is toegezegd dat er in september 2017 een definitief 
centrumplan aan de raad zal worden voorgelegd. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

van mening dat 
1. het thans voorliggende raadsvoorstel geen definitief stedenbouwkundig plan en 

geen definitieve uitwerkingsagenda kan bevatten; 
2. de grondexploitatie en het beeldkwaliteitsplan aanleiding kunnen zijn om het 

stedenbouwkundig plan en de uitwerkingsagenda aan te passen; 
3. de raad bij de vaststelling van de grondexploitatie en het beeldkwaliteitsplan de 

mogelijkheid moet hebben om (indien nodig) het stedenbouwkundig plan en de 
uitwerkingsagenda alsnog gewijzigd vast te stellen; 

4. deze mogelijkheid tot wijziging noodzakelijk is om te voldoen aan de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, 

besluit het voorstel als volgt aan te passen 
1. Het Centrumplan Emmeloord, bestaande uit een stedenbouwkundig plan en een 

uitwerkingsagenda, vaststellen, met dien verstande dat de raad tot en met 
de uitvoeringsfase de mogelijkheid heeft het plan en de 
uitvoeringsagenda aan te passen. 

2. Kennisnemen van het ontwerp beeldkwaliteitsplan. 
3. Kiezen voor een kaderstellende en controlerende rol in de uitvoeringsfase. 
4. Een voorbereidingskrediet van € 200.000,- beschikbaar stellen ter voorbereiding 

van het Centrumplan Emmeloord. 
5. De 8e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen. 
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