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Besluitenlijst gemeenteraad "NOORDOOSTPOLDER 
Noordoostpolder RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 19 februari 2018 

Aanwezig: voo rz 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), H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), E. Lindenbergh (VVD), M.B.W. Uitdewilligen 
(CDA), W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA), S. Werkman (ONS) 
en de heren A.D. van de Beek (ONS), J. van der Boom (CDA), 
R.P.G. Bosma ( W D ) , F.P.J. van Erp (CDA), M. Dekker (SP), 
T.J. van Dijk (CU-SGP), J.C.M. Goos (CDA), T.P.R. Groen 
(CDA), H.M. Hekkenberg (PvdA-GL), ( W D ) , H.J. Lambregtse 
(CU-SGP), L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (PvvP), J.L.M. 
Nijholt (SP), B.H. Reussing (CDA), 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) en B. Wielenga 
(VVD). 

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

Afwezig: Mevr. J.M. van de Velde (D66), 

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

2. Vaststell ing agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Aanvullende Motie 2018-02-25 (PvdA-GL, 
VVD) aan de agenda toegevoegd. 

3. Mededelingen 
De burgemeester meldt dat hij zijn ambt per 1 oktober 2018 neerlegt. 

4. Besluitenli jst d.d. 5 februari 2018 
De besluitenlijst nr. 542893 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken raad 
De ingekomen stukken nr. 544947 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
PU stelt vragen over de brief van NFO - college houdt daar rekening mee met de 
beantwoording van de brief. 

6. Vaststell ing bestemmingsplan 'Landeli jk gebied, Redeweg 8 te Ens ' 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Redeweg 8 te Ens' vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00611-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, oktober 2017; 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen; 
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4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Redeweg 8 te Ens' overeenkomstig artikel 
3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

7. Vaststell ing bestemmingsplan 'Landeli jk gebied, Drietorensweg 7 te Ens ' 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens' gewijzigd vast te 

stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00597-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, juni 2017; 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen; 

4. Paragraaf 2.2.2 'Beeldkwaliteit' van de toelichting van het bestemmingplan vast te 
stellen als aanvulling dan wel aanpassing op de gemeentelijke welstandsnota; 

5. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens' overeenkomstig 
artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

8. Vaststell ing bestemmingsplan 'Landelijk gebied. Kleiweg 29 te Marknesse' 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied. Kleiweg 29 te Marknesse' vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00598-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, mei 2017; 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen; 

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied. Kleiweg 29 te Marknesse' overeenkomstig 
artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

9. Vaststell ing bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Lemsterweg 38a, 38b en 
38c te Rutten' 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Lemsterweg 38a, 38b en 38c te Rutten' 

vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00603-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, jul i 2017; 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen; 

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Lemsterweg 38a, 38b en 38c te Rutten' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

10. Vaststell ing bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Wrakkenweg 14 te 
Rutten' 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Wrakkenweg 14 te Rutten' vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00601-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, mei 2017; 

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen; 

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Wrakkenweg 14 te Rutten' overeenkomstig 
artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 
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11. Opheffen geheimhouding memo aan de raad van 17 juli 2017. 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
de geheimhouding op de memo aan de raad 'Vestiging voorkeursrecht en grenscorrectie 
Urk - Noordoostpolder' van 17 jul i 2017, Nr. 514418 op te heffen. 

12. MFA Rutten 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemming aangenomen. 
1. Het voorliggende, uitgewerkte plan met betrekking tot de realisatie van de MFA in 

Rutten vast te stellen en in te stemmen met de realisatie onder voorwaarde dat: 
a. Alle partijen een intentieverklaring ondertekenen waarin zij de resultaten van de 

definitiefase onderschrijven en hun deelname en bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling van de MFA bekrachtigen. 

b. Alle partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen waarin de 
afspraken over eigendom, beheer, exploitatie, onderhoud en de eigen bijdrage 
zijn vastgelegd. 

2. Een totaal projectbudget van € 4.311.450 ten behoeve van de realisatie van de MFA 
in Rutten beschikbaar te stellen; 

3. De financiële consequenties te verwerken in de primitieve program ma beg roting 
2019-2022. 

13. Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemming aangenomen 
1. Het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029, inclusief het Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2029, vast te stellen en de financiële afweging om 
het vanaf 2019 beschikbaar gestelde budget structureel te verhogen, integraal 
plaats te laten vinden bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2022 en 
Programmabegroting 2019-2022; 

2. In te stemmen met het binnen de bestemmingsreserve VIV onderscheiden van de 
onderdelen Wettelijk deel VIV en Beleidsvrij deel VIV; 

3. Voor het dekken van lasten in het beleidsvrije deel € 8.000.000 te storten in de 
bestemmingsreserve VIV ten laste van de bestemmingsreserve 
Onderwijshuisvesting; 

4. Het VIV Uitvoeringsjaarplan 2018 vast te stellen en bijbehorende middelen van in 
totaal € 3.548.124 te voteren en hiertoe de bijbehorende afschrijvingsreserves in te 
stellen; 

5. De 7e begrotingswijziging van de program ma beg roting 2018 vast te stellen. 

De fractie van de SP heeft amendement 2018-02-13 'VO-schoolcampus' ingediend. 
Besluit: verworpen 
V o o r : 8 (SP, ONS, D66, PvvP) 
T e g e n : 2 0 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL) 

14. RKC-rapport Grote projecten 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemming aangenomen 
1. Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport Grote projecten. 
2. De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen over te 

nemen. 

De fracties van ONS heeft motie 2018-02-14a ingediend. 
Deze motie is ingetrokken. 

De fracties van SP en ONS hebben motie 2018-02-14b 'Kaders grote projecten' 
(aangepast) ingediend. 
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Besiuit: verworpen 
Voor : 13 (CU-SGP, SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen : 15 (CDA, PU, VVD, PvdA-GL) 

15. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het 
feit dat de PvvP tegen het voorstel is 
het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018 vast te stellen. 

De fractie van de PvdA-GL heeft motie 2018-02-15a 'Gasloze bedrijfsgebouwen' 
ingediend (aangepast) 
Besluit: aangenomen 
Voor : 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, SP, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 7 ( W D , ONS, PvvP) 

De fracties van de D66 en CDA hebben motie 2018-02-15b 'Stimuleren circulaire 
economie' ingediend. 
Bes lu i t : wegens het s taken van de s t e m m e n zal in de vo lgende ve rgade r i ng 
o p n i e u w over deze m o t i e w o r d e n g e s t e m d . 
Voor : 14 (CDA, SP, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 14 (CU-SGP, PU, W D , ONS) 

16. Zwemtasregel ing voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en de 
inzet van de Klijnsmagélden 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het 
feit dat de W D tegen het voorstel is. 
in te stemmen met de zwemtasregeling voor kinderen van 5 tot 18 jaar uit gezinnen 
met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, in aanvulling op de huidige 
meedoenregeling voor minima. 

De fractie van de PvdA-GL heeft amendement 2018-02-16a '130% bijstandsnorm' 
ingediend. 
Dit amendement is niet in stemming gebracht. 

De fractie van de CU-SGP heeft amendement 2018-02-16b '120% bijstandsnorm' 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 25 (CDA, CU-SGP, PU, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 3 (VVD) 

17. Raadsvoorstel bli jverslening inclusief verordening 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het 
feit dat de PvvP tegen het voorstel is 
1. In te stemmen met de invoering van de blijverslening voor een proefperiode van 2 

jaar; 
2. een budget van € 300.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de tijdelijke 

blijverslening gemeente Noordoostpolder; 
3. De 6 e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen. 

De fractie van de PU heeft amendement 2018-02-17 'consumptieve lening' ingediend. 
Bes lu i t : aangenomen 
Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, W D , SP, ONS, PvdA-GL, D66,) 
Tegen : 1 (PvvP) 
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18. Cofinanciering ZZL-aanvraag 'Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland' 

Besluit: aangenomen 
Cofinanciering van € 500.000 te verlenen als gemeentelijk aandeel in de ZZL-aanvraag 
voor het project Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. 

Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 4 (ONS, PvvP) 

19. Visie op werkiocat ies Noordelijk Flevoland 
Besluit: aangenomen 
de 'Visie op Werkiocaties Noordelijk Flevoland' vast te stellen. 

Voor: 25 (CDA, CU-SGP, PU, W D , ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 3 (SP) 

20. Bestuursovereenkomst grenscorrectie gemeenten Noordoostpolder en Urk 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. het college te berichten dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het 

besluit van het college van 9 januari 2018; 
2. Het college op te dragen de Arhi-procedure op te starten om tot een grenscorrectie 

met de gemeente Urk te komen. 

De fractie van de CU-SGP heeft motie 2018-02-20 'Labelen 1 miljoen euro' Ingediend. 
Besluit: met algemene stemmen aangenomen 

21. Vestiging voorkeursrecht binnendijks bedrijventerrein 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. De genoemde percelen voor de duur van drie jaar aan te wijzen als gronden waarop 

de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 
2. Als grondslag voor de planologische onderbouwing uit te gaan van de (ruimteli jke) 

Visie Werkiocaties Noordelijk Flevoland en de toegedachte bestemming als 
bedrijventerrein. 

3. Het college opdracht te geven een ruimtelijk plan voor te bereiden voor het gebied 
waarvan de aangewezen gronden deel uit maken. 

22. Initiatiefvoorstel Aanpassing welstandsnota 2016 (PU) 
Besluit: aangenomen 
De Welstandsnota 2016 gemeente Noordoostpolder gewijzigd vast te stellen. 

Voor : 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, dhr. Hekkenberg (PvdA-GL), D66) 
Tegen: 5 (SP, dhr. Van der Velde (PvdA-GL), PvvP) 

23. Motie 2018-02-23 Wet Normering topinkomens - Vitree (SP) 
Besluit: De motie is ingetrokken 

24. Motie 2018-02-24 Motiemarkt (CDA) 
Besiuit: De motie is ingetrokken 
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25 Motie 2018-02-25 Human Bodies 
Besiuit: De motie is ingetrokken na toezegging college 

26. Sluiting 
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de openbare 
vergadering van 27 maart 2018. 

De griffier, de voorzitter. 
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