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Besluitenlijst gemeenteraad "NOORDOOSTPOLDER 
Noordoostpolder RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 28 augustus 2017 

Aanwezig: v o o r z i t t e r de heer A. van der Werff 

g r i f f i e r de heer R.F. Wassink 

raads leden de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP, E. Lindenbergh 
(VVD), M.B.W. Uitdewilligen (CDA), W.J. Veendrick-Tiesinga 
(CDA), J.M. van de Velde (D66), S. Werkman (ONS) 
en de heren A.D. van de Beek (ONS), J. van der Boom (CDA), 
F.P.J. van Erp (CDA), J.C.M. Goos (CDA), H.M. Hekkenberg 
(PvdA-GL), W.P. Keur (VVD) , H.J. Lambregtse (CU-SGP), 
L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (PvvP), J.L.M. Nijholt (SP), 
J. Simonse (CU-SGP), J.W. Simonse (CU-SGP), T. van Steen 
(PU), T. Tuinenga (PU), R. van der Velde (PvdA-GL), G.P.F. Vilé 
(D66), G.J.J. van der Wal (CDA) en B. Wielenga (VVD). 

w e t h o u d e r s de heren W.C. Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), 
H.H. Suelmann (CDA) en J.E. Wijnants (VVD) 

Afwezig: De dames H. van Keulen-Nentjes (CU-SGP), J.M. van de Velde 
(D66) en de heren M. Dekker (SP), T.J. van Dijk (CU-SGP), 
B.H. Reussing (CDA) en wethouder mevrouw H.R. Bogaards-
Simonse (CDA). 

1. Opening 
De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering. 

2. Vaststell ing agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Een verzoek van de SP om agendapunt 4 op 
een later moment te behandelen krijgt geen meerderheid. 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

4. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het uitbreiden van de  
biovergistingsinstallatie op het perceel Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

Besluit: aangenomen 
1. (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van een 

biovergistingsinstallatie op het perceel Oosterringweg 39 te Luttelgeest onder de 
voorwaarde dat er een erfsingel en een erfsloot overeenkomstig bijlage 6.4 van de 
ruimtelijke onderbouwing worden aangelegd. 

2. Indien tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen naar voren 
worden gebracht die betrekking hebben op de verklaring van geen bedenkingen, dan 
wordt deze geacht te zijn verleend door de raad. 

Voor : 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 3 (SP, PvvP) 
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5. I Bekrachtiging geheimhouding 
Besiuit: zonder hoofdeiijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Kennis te nemen van de onder "Bijlagen" genoemde stukken. 
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid van de 

Gemeentewet ten aanzien van de onder "Bijlagen" genoemde documenten opgelegde 
geheimhouding op basis van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet te 
bekrachtigen. 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20:26 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 september 2017. 

De griffier, de voorzitter 
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