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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder
Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

25 mei 2020

De heer Joh. C. Westmaas (burgemeester), bij punt 12 de heer
Y. Mahmoud (plv voorzitter).

griffier

de heer R.F. Wassink

raadsleden

de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU), J. Deen
(PU), T.G. Hoekstra (SP), G.P. Knijnenberg-Alblas (CU-SGP), H.
Schot (CDA), S.J. Schrijver (GL), D. van Sluijs (SP), L. Verduin
(VVD), S. Werkman (ONS) en H. Wijnhoud (PvdA) en de heren
B.J. Aling (ONS), S. de Boer (CU-SGP), J.B.M. Bus (CDA), M.
Dieleman (PU), T.J. van Dijk (CU-SGP), F.P.J. van Erp (CDA),
J.C.M. Goos (CDA), T.P.R. Groen (CDA), H.M. Hekkenberg
(GL), J. Hofland (VVD), H.J. Lambregtse (CU-SGP), Y.M.
Mahmoud (CU-SGP), M.A. Mulder (ONS), J.L.P. van Os (VVD),
T. van Steen (PU), R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen
(D66) en B. Wielenga (VVD).

wethouders Mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren W.C.
Haagsma (PU), J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD).
Afwezig:
01
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering op 25 mei 2020 om 19.30 uur.
02
Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
- De fractie van CU stelt voor om agendapunt 10, 'Leidraad (kader)
informatievoorziening bij Majeure projecten' na punt 12 'De gemeenteraad weer
aan zet. Passend organiseren en de rol van de gemeenteraad' te behandelen.
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
De fractie van SP stelt voor om de agendapunten 15, 'Mobliteit en Infrastructuur
Test Centrum', en 17, 'Beeldkwaliteitsplan Emmelhage, fase 2', nu niet te
behandelen, maar eerst opnieuw in de commissie te bespreken. Dit voorstel
wordt in stemming gebracht.
Besluit: Aangenomen
Voor: 20 (SP, PvdA, GL, PU, ONS, D66 en CDA)
Tegen: 9 (VVD en CU-SGP)
03
Besluitenlijst 14 april 2020
De besluitenlijst van 14 april 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
04
Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.
05
Vragenhalfuur
Er zijn geen vragen gesteld.
Besluitenlijst gemeenteraad.
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de
raad via http://raad.noordoostDolder.nl/Documenten onder "moties" en "amendementen"

06
Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Nagelerweg 16a te Emmeloord'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1.
Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Nagelerweg 16a te Emmeloord' met
planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00661-VS01 (ondergrond BGT, 12
september 2019) vast te stellen, onder het voorbehoud dat geen tijdige
zienswijze is/wordt ingediend, waarbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde
van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode geldt als
vaststellingsdatum;
2.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
07
Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil'
Besluit: Aangenomen
1.
Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil' gewijzigd vast te
stellen;
2.
Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00648-VS01 conform art.
1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm
vast te leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT-BRK maart
2020;

3.

Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen.
Voor: 25 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, GL, D66)
Tegen: 4 (SP en PvdA)
08
Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Botenbuurt
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1.
Kennis te nemen van het stedenbouwkundig plan van Mercatus en gemeente
voor herstructurering van (een deel van de) Botenbuurt in Emmeloord;
2.
Beeldkwaliteitsplan voor de Botenbuurt ongewijzigd vast te stellen;
3.
Het beeldkwaliteitsplan van toepassing te verklaren op het bestemmingsplan
Emmeloord tussen Gracht en Vaarten (NL.IMR0.0171.BP00486-VS01) en de
Welstandsnota.
09

Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 van de GGD
Flevoland
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1.
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 2024 van de GGD Flevoland;
2.
Uit te spreken dat de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 2024 van de GGD Flevoland geen aanleiding geven tot het indienen van een
zienswijze;
3.
Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019 van de GGD Flevoland.

10
Leidraad (kader) informatievoorziening bij Majeure Projecten
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
De Leidraad (kader)informatievoorziening bij Majeure Projecten vast te stellen.
11
Strategische raadsagenda voor 2020
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
In te stemmen met de voorgestelde strategische onderwerpen voor 2020, te weten
Besluitenlijst gemeenteraad.
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"

-

het
het
het
het

thema
thema
thema
thema

Overheidsparticipatie, onderwerp Rolinvulling gemeenteraad
Verkeer/Openbaar Vervoer, onderwerp Mobiliteitsvisie
Overgang naar duurzame energie, onderwerp Energietransitie
Omgevingswet, onderwerp Op weg naar de Omgevingsvisie (2022)

12

Rekenkamerrapport 'De gemeenteraad weer aan zet. Passend
organiseren en de rol van de gemeenteraad'
Besluit: aangenomen
1.
Kennis te nemen van het rapport met de bevindingen, conclusies en
aanbevelingen;
2.
De conclusies van het rapport te onderschrijven en de gedane aanbevelingen
over te nemen.
Voor: 29 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:O
De fractie van CDA heeft motie 2020-05-12a, 'Passend organiseren', ingediend.
Deze motie is ingetrokken
De fractie van CU-SGP heeft motie 2020-05-12b, 'Participatieladder', ingediend.
Deze motie is ingetrokken
De fractie van CU-SGP heeft motie 2020-05-12c, 'Kader vraag- en opgavegericht
werken', ingediend.
Deze motie is ingetrokken
De fractie van CU-SGP heeft motie 2020-05-12d, 'Inhoud kaderstelling', ingediend.
Deze motie is ingetrokken
De fractie van CU-SGP heeft motie 2020-05-12e, 'Nieuwe democratische werkvormen',
ingediend.
Deze motie is ingetrokken
De fracties van ONS, PvdA, D66 en SP hebben motie 2020-05-12f, 'Beëindiging
samenwerking adviesbureau Sezen', ingediend.
Deze motie is aangehouden
De fracties van VVD en PU hebben amendement 2020-05-12, 'Onderzoek
rekenkamercommissie naar passend organiseren', ingediend.
Dit amendement is ingetrokken
Voorzitter schorst de vergadering om 23:40 uur. De vergadering gaat verder op
donderdag 28 mei 2020 om 19:30 uur.

Besluitenlijst gemeenteraad.
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de
raad via http://raad.noordoostDolder.nl/Documenten onder "moties" en "amendementen"

De voorzitter heropent de vergadering op donderdag 28 mei om 19.30 uur.
Aanwezig: voorzitter

De heer Joh. C. Westmaas (burgemeester),

griffier

Mevrouw I.S.M. Cornelissen

raadsleden

de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU), J. Deen
(PU), T.G. Hoekstra (SP), G.P. Knijnenberg-Alblas (CU-SGP), H.
Schot (CDA), S.J. Schrijver (GL), D. van Sluijs (SP), L. Verduin
(VVD), S. Werkman (ONS) en H. Wijnhoud (PvdA) en de heren
B.J. Aling (ONS), S. de Boer (CU-SGP), J.B.M. Bus (CDA), M.
Dieleman (PU), T.J. van Dijk (CU-SGP), F.P.J. van Erp (CDA),
J.C.M. Goos (CDA), T.P.R. Groen (CDA), H.M. Hekkenberg
(GL), J. Hofland (VVD), H.J. Lambregtse (CU-SGP), Y.M.
Mahmoud (CU-SGP), M.A. Mulder (ONS), J.L.P. van Os (VVD),
T. van Steen (PU), R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen
(D66) en B. Wielenga (VVD).

wethouders Mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren W.C.
Haagsma (PU), J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD).
Afwezig:

De voorzitter schorst de vergadering om 20:10 uur wegens technische problemen met de
uitzending. De vergadering gaat verder op dinsdag 2 juni 2020 om 19:00 uur.

Besluitenlijst gemeenteraad.
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"

Voorzitter heropent de vergadering op dinsdag 2 juni om 19:00 uur.
Aanwezig: voorzitter

De heer Joh. C. Westmaas (burgemeester).

griffier

Mevrouw I.S.M. Cornelissen

raadsleden

de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU), J. Deen
(PU), T.G. Hoekstra (SP), G.P. Knijnenberg-Albias (CU-SGP), H.
Schot (CDA), S.J. Schrijver (GL), D. van Sluijs (SP), L. Verduin
(WD) en H. Wijnhoud (PvdA) en de heren B.J. Aling (ONS), S.
de Boer (CU-SGP), J.B.M. Bus (CDA), M. Dieleman (PU), T.J.
van Dijk (CU-SGP), F.P.J. van Erp (CDA), J.C.M. Goos (CDA),
T.P.R. Groen (CDA), H.M. Hekkenberg (GL), J. Hofland (VVD),
H.J. Lambregtse (CU-SGP), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), M.A.
Mulder (ONS), J.L.P. van Os (VVD), T. van Steen (PU), R. van
der Velde (PvdA), M.W. van Wegen (D66) en B. Wielenga
(VVD).

wethouders Mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren W.C.
Haagsma (PU), J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD).
Afwezig:

Mevrouw S. Werkman (ONS)

13
Onttrekking openbaarheid van wegen gedeelte Franc te Emmeloord
Besluit: Aangenomen
Een gedeelte van de Franc te Emmeloord te onttrekken aan de openbaarheid van
wegen.
Voor: 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen: 2 (SP)
De fracties van PvdA, D66, ONS en SP hebben motie 2020-05-13, 'onttrekking
openbaarheid van wegen - gedeelte Frank Emmeloord', ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 7 (SP, ONS, PvdA, D66)
Tegen: 21 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, GL)
14
Zwembad Bosbad
Besluit: Aangenomen
1. Een voorlopige keuze te maken voor Scenario Renovatie /verbouw Bosbad met
een eenmalige bruto investering van € 14.152.160 (inclusief btw) en de
definitieve keuze te betrekken bij de afwegingen bij de Perspectiefnota 2021;
2. Een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de nadere
uitwerking van de renovatie of renovatie /verbouwing Bosbad Emmeloord;
3. De 8e wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen.
Voor: 21 (CDA, CU-SGP, PU, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 6 (VVD, ONS)
Dhr Dieleman (PU) neemt geen deel aan de beraadslagingen en onthoudt zich van
stemming vanwege zijn betrokkenheid bij het onderwerp.
De fractie van ONS heeft amendement 2020-05-14 'Zwembad Bosbad' ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 3 (ONS, D66)
Tegen: 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, Pvda, GL)
Dhr Dieleman (PU) neemt geen deel aan de beraadslagingen en onthoudt zich van
stemming vanwege zijn betrokkenheid bij het onderwerp.
Besluitenlijst gemeenteraad.
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"

16

Jaarrekening 2019 en Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio
Flevoland
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1.
Kennisnemen van de jaarrekening 2019;
2.
In te stemmen met de risico-profiel en beleidskaders 2020-2021;
3.
In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 (programmabegroting 2021);
4.
Niet in te stemmen met de programmabegroting 2021;
5.
De Veiligheidsregio Flevoland op de hoogte brengen van de zienswijze van de
gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder.
18
Concept Regionale Energiestrategie Flevoland
Besluit: Aangenomen
1.
Kennis te nemen van de Concept Regionale Energiestrategie Flevoland (RES
Flevoland).
2.
Het onderdeel 'Het Flevolandse Bod' vast te stellen als zijnde de inbreng in het
Nationale Programma RES vanuit de RES-regio Flevoland. Het bod betreft 4,76
TWh aan hernieuwbare energie, bestaande uit 1700 MW wind (Regioplan Wind)
en 1000 ha zon (Structuurvisie Zon) in landelijk gebied.
3.
Als regio in 2020 een onderzoek te starten welke aanvullende opwekking aan
hernieuwbare energie mogelijk is.
4.
Inwoners actief te betrekken bij de grootschalige opwek en warmtetransitie en dit
uiterlijk in de RES 1.0 uit te werken, en daarbij de participatieladder als
uitgangspunt te hanteren met speciale aandacht voor financiële participatie.
5.
De RES 1.0 de volgende kaders voor de warmtetransitie mee te geven via de
Regionale Structuurvisie Warmte:
•
In Flevoland is het uitgangspunt dat hernieuwbare warmte lokaal benut
wordt waar ze beschikbaar is;
•
Transport van hernieuwbare warmte wordt tot een minimum beperkt;
Er wordt geen nadere verdeling van warmte(bronnen) gemaakt tussen
gemeenten onderling in de regio;
•
Er zullen in een latere RES aandachtspunten opgesteld worden ten aanzien
van warmtenetten, onder andere over toegang, eigenaarschap en afname.
Voor: 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, GL, D66)
Tegen: 6 (ONS, SP, PvdA)
De fractie van PvdA heeft motie 2020-05-18a, 'RES Flevoland - zonneparken vs.
Bodemdaling', ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 4 (SP, PvdA)
Tegen: 24 (CDA, CU-SGP, PU, ONS, VVD, GL, D66)
De fracties van D66, PvdA, ONS, SP en GL hebben motie 2020-05-18b, 'rol biomassa
binnen RES Flevoland', ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 9 (ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD)
De fracties van D66 en GL hebben motie 2020-05-18c, 'Biomassarotonde', ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor: 19 (CDA, CU-SGP, GL, D66, Dhr Van Steen, Mw Deen en Mw Heerspink van de
PU, Mw Verduin en Dhr Hofland van de VVD)
Tegen: 9 (SP, ONS, PvdA, Dhr Dieleman van de PU, Dhr Wielenga en Dhr Van Os van
de VVD)
Besluitenlijst gemeenteraad.
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de
raad via http://raad.noordoostDolder.nl/Documenten onder "moties" en "amendementen"

19
Motie Vluchtelingenkinderen
De fracties van GL, PvdA, Sp en CDA hebben motie 2020-05-19 ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor: 20 (CDA, CU-SGP, SP, PvdA, GL, D66, Mw Heerspink en Mw Deen van de PU )
Tegen: 8 (VVD, ONS, Dhr Van Steen en Dhr Dieleman van de PU)
20
Motie Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet
De fracties van PU, CU-SGP, SP, ONS, CDA, GL, PvdA, SP en D66 hebben motie 202005-20 ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor: 28 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:O
21
Motie Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s
De fracties van SP en GL hebben motie 2020-05-21, 'Behoud autonome lokale
rekenkamer(functie)s', ingediend.
Besluit: gelijke stemming
Voor: 14 (CU-SGP, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 14 (CDA, PU, VVD)
22
Motie Goed internet op het AZC
De fractie van GL heeft motie 2020-05-22, 'Goed internet op het AZC' ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor: 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA, GL, D66)
Tegen: 4 (ONS, SP)
23
Motie Screening Participatiewet
De fractie van ONS heeft motie 2020-05-23a, 'Screening Participatiewet', ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 2 (ONS)
Tegen: 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, PvdA, GL, D66)
23
Motie Screening Participatiewet
De fractie van PvdA heeft motie 2020-05-23b, 'Screening Participatiewet', ingediend.
Deze motie is aanhouden
24
Sluiting
De voorzitter sluit om 23:20 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2020.
De griffier,

Besluitenlijst gemeenteraad.
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de
raad via http://raad.noordoostDolder.nl/Documenten onder "moties" en "amendementen"

