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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter
griffier
raadsleden

RAAD

4 maart 2019

de heer H.K. Bouman
de heer R.F. Wassink
de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU),
T.G. Hoekstra (SP) vanaf 19.38 uur, G.P. Knijnenberg-Alblas
(CU-SGP), E. Lindenbergh (VVD), H. Schot (CDA), S. Werkman
(ONS), H. Wijnhoud (PvdA) en de heren S. de Boer (CU-SGP),
J.B.M. Bus (CDA), 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), H.J. Lambregtse (CU-SGP), L.H.M. Lammers
(ONS), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), J.L.P. van Os (VVD), T. van
Steen (PU), J.T.J. Swart (PU), H. van Ulsen (VVD), R. van der
Velde (PvdA), M.W. van Wegen (D66) en B. Wielenga (VVD)

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

De dames D. van Sluijs (SP), SJ. Schrijver (GL) en de heren
BJ. Aling (ONS) en M. Dieleman (PU)

1
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2
Vaststellen agenda
De motie vreemd aan de orde van de dag 'Kaderstelling en controle inzake ontwikkeling
Emmeloord Centrum' wordt als punt 11 toegevoegd aan de agenda.
De motie vreemd aan de orde van de dag 'Actualisatie GVVP' wordt als punt 12
toegevoegd aan de agenda.
De motie vreemd aan de orde van de dag 'Treurnis- Herinrichting Park de Deel' wordt als
punt 13 toegevoegd aan de agenda.
De motie vreemd aan de orde van de dag 'Lobby-plan Snel OV-spoor naar het noorden'
wordt als punt 14 toegevoegd aan de agenda.
3
Benoeming burgerraadslid ONS Noordoostpolder
De heer E. van Dorp te Emmeloord wordt als burgerraadslid en tevens als lid van de
raadscommissie Samenleving voor de fractie van ONS Noordoostpolder benoemd.
4
Besluitenlijst 28 januari2019
De besluitenlijst van 28 januari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5
Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgehandeld.
6
Vragenhalfuur
De volgende vragen zijn gesteld:
CDA (J.C.M. Goos): Column in de Noordoostpolder over dokter Jansencentrum
ONS (L.H.M. Lammers): Nacht van Emmeloord
ONS (S. Werkman): Uitkering IS-strijder uit Noordoostpolder
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7
Bestemmingsplan Nagele - Schokkererf
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan 'Nagele - Schokkererf' vaststellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00592-VS01 vast te stellen,
waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT-BRK 14 augustus 2018;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Het bestemmingsplan 'Nagele - Schokkererf' bekend maken.

8
Vaststellen bestemmingsplan 'Kraggenburg, Zuid - fase 1'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan 'Kraggenburg, Zuid - fase 1' vast te stellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00614-VS01 vast te stellen,
waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT maart 2018;
3. Paragraaf 3.3 van de toelichting van het bestemmingsplan 'Kraggenburg, Zuid - fase
1' vast te stellen als aanvulling dan wel aanpassing op de gemeentelijke
welstandsnota;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen;
5. Grondexploitatie Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg (Complex X155) vast te stellen;
6. Een verliesvoorziening van € 87.559,- treffen;
7. De vijfde wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen;
8. De vaststelling van het bestemmingsplan 'Kraggenburg, Zuid - fase 1' bekend te
maken.
9
Facetbestemmingsplan toevoegen Laddertoets
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan Toevoegen Laddertoets' vast te
stellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00606-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 d.d. 9
november 2018;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast
te stellen;
4. Het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan Toevoegen Laddertoets'
overeenkomstig artikel 3.8, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bekend te
maken.
10
wijziging statuten SSVO goedkeuren
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. in te stemmen met de door het College van bestuur van de "Stichting Scholengroep
Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland" voorgestelde
statutenwijziging, ex artikel 53.c, lid 6, van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;
2. het College van bestuur van SSVO schriftelijk van het besluit van de Raad op de
hoogte te brengen.

11

Motie Kaderstelling en controle inzake ontwikkeling Emmeloord
Centrum (ONS)
Besluit: verworpen
Voor: 6 (ONS, SP, PvdA, D66)
Tegen: 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, GL)
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12
Motie Actualisatie GVVP (ONS)
Besluit: verworpen
Voor:
Tegen:

5 (ONS, SP, PvdA)
20 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, GL, D66)

13
Motie van treurnis - Herinrichting Park de Deel (ONS)
Besluit: verworpen
Voor:
Tegen:

5 (ONS, SP, PvdA)
20 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, GL, D66)

14
Motie Lobby-plan Snel OV-Spoor naar het noorden
Besluit: aangenomen
Voor:
25 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 0
15
Sluiting
De voorzitter sluit om 22.09 uur de vergadering.
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