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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 5 f eb rua r i 2018 

Aanwezig: Voo rz i t t e r Mevrouw W.J. Veendrick-Tiesinga 
(p l v . ) 

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), J.M. van de Velde (D66), 
en de J. van der Boom (CDA), R.P.G. Bosma (VVD), 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), 
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. Wieienga (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: Mevrouw S. Werkman (ONS) en de heer A.D. van de Beek 
(ONS) 

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

2. Vas ts te l l i ng agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Hoekstra verzoekt om agendapunt 
11 als eerste te behandelen. Hiervoor is geen meerderheid. 

3. Medede l ingen 
Er zijn geen mededelingen 

4 . Bes lu i ten l i j s t d .d . 18 december 2017 
De besluitenlijst nr. 533537 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s tukken raad 
De ingekomen stukken nr. 542696 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 

6. Vasts te l len bes temmingsp lan 'Exper imen t veegp lan lande l i j k geb ied ' 
Bes lu i t : zonder hoo fde l i j ke s t e m m i n g me t a lgemene s t e m m e n aangenomen . 
1. Het bestemmingsplan 'Experiment veegplan landelijk gebied' gewijzigd vast te 

stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00594-VS01 conform artikel 

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, maart 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 'Experiment veegplan landelijk gebied' overeenkomstig artikel 
3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

7. Controleprotocol 2017 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
het controleprotocol 2017 voor een periode van twee jaar vast te stellen. 

8. Integraal veil igheidsplan 2018-2021 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
het Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 vast te stellen. 

9. Algemene Plaatseli jke Verordening 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. de wijzigingen ten behoeve van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen; 
2. te bepalen dat de wijzigingen ten behoeve van de Algemene plaatselijke verordening 

Noordoostpolder op 15 februari 2018 in werking treden. 

10. Integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland 
Besluit: aangenomen 
1. Kennis nemen van het voorstel integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 

Schokland 
2. Instemmen met de voorbereiding van de realisatie. 
3. Het college opdracht geven een realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur aan te 

gaan met de provincie Flevoland en Het Flevo-Landschap onder de 
randvoorwaarden: 
a. het betreft het gehele gebied van 211 ha; 
b. het realiseren van de Rijksbijdrage van € 10 miljoen; 
c. een positief hydrologisch onderzoek (met O-meting) voor een peilbesluit van 

het Waterschap; 
d. instemming van UNESCO; 
e. aankoop en ongedeelde uitvoering van de inrichting ineens van het gebied 

binnen de risicostrategie; 
Indien aan één van deze voorwaarden niet kan worden voldaan vindt het 
voorgenomen project geen doorgang. 

4. Een aanvraag voor te bereiden voor inzet van € 2,5 miljoen van de ZZL-middelen 
ten behoeve van integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland. 

5. Een budget van € 1,0 miljoen ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling 
Werelderfgoed Schokland beschikbaar te stellen. 

6. kennis te nemen van de Nota integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 
Schokland, de businesscase Nieuwe Natuur en de pre-businesscase 
Werelderfgoedcentrum en in te stemmen met de kaderstellende notitie daarbij. 

7. Het college opdracht te geven een definitieve businesscase voor het 
Werelderfgoedcentrum uit te werken waarin voor de raad een keuzenotitie voor de 
locatie wordt opgenomen (met onder andere de mogelijkheid voor benutting van 
vrijgekomen erf met authentieke bebouwing) 

8. Een 2e wijziging van de begroting 2018 vast te stellen. 

Voor : 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 4 ( SP, PvvP) 

De fractie van SP heeft amendement 2018-01-10b 'hogere risicodekking' ingediend. 
Dit amendement is ingetrokken. 

De fracties van ONS, SP, PU en D66 hebben amendement 2018-01-10c 'instemming 
onder voorwaarden' ingediend. 
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Besluit: aangenomen 
Voor : 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, D66) 
Tegen : 3 (PvdA-GL, PvvP) 

De fractie van het CDA heeft motie 2018-01-10a 'Schokland - rapport Deltares' 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 2 1 (CDA, CU-SGP, VVD, SP, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 5 (PU, ONS, PvvP) 

Vanwege zijn betrokkenheid bij het onderwerp neemt de heer Wieienga (VVD) geen deel 
aan de besluitvorming 

11. Evaluatie beleid arbeidsmigranten 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Beleid Arbeidsmigranten door BMC; 
2. Kennis te nemen van de reacties van verschillende partijen op het 

vastgestelde beleid, het gesprek met de dorpsvertegenwoordigers en het 
evaluatierapport van BMC; 

3 In te stemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie van BMC: 
a. met de aanpassing dat de afstandscriteria voor categorie 1 

buiten het glastuinbouwgebied 400 meter bli j f t ; 
b. met uitzondering van het verruimen van huisvestingscategorie 1 van 20 

naar 50 bewoners; 
c. met de aantekening dat 'het instellen van een vaste 

klankbordgroep' wordt vervangen door 'een klankbordgroep wordt 
in overleg met betrokkenen vastgesteld; 

4. Huisvesting niet toe te staan in groepsaccommodaties; 
5. Het college de opdracht te geven de aanbevelingen uit de evaluatie te verwerken in de 

beleidsregels. 

De fractie van de SP heeft amendement 2018 -01 - l l a 'woonunits op erven' ingediend. 
Beslu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 4 (SP, PvvP) 
Tegen : 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 

De fractie van de SP heeft amendement 2018 -01 - l l b 'groeimodel' ingediend. 
Beslu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 5 (SP, ONS, PvvP) 
Tegen: 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, D66) 

De fractie van de SP heeft amendement 2018 -01 - l l c 'afstandscriteria' ingediend. 
Besluit: met algemene stemmen aangenomen 
Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, W D , SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen:O 

De fractie van de SP heeft amendement 2018 -01 - l l d 'verruiming huisvestingscategorie' 
ingediend. 
Besluit: met algemene stemmen aangenomen 
Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, W D , SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
T e g e n : 0 

De fractie van de SP heeft amendement 2018-01- l le 'klankbordgroep' ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 3 (VVD) 

De fractie van de SP heeft amendement 2018-01- l l f ' bo rgen van draagvlak' ingediend. 
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Dit amendement is ingetrokken. 

De fractie van D66 heeft motie 2018-01-11 'huisvesting arbeidsmigranten' ingediend. 
Deze motie is ingetrokken. 

12. Nota's grondbeleid en kostenverhaal 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aantekening van het 
feit dat de SP tegen het voorstel is. 
1. De nota grondbeleid vast te stellen; 
2. De nota kostenverhaal vast te stellen; 
3. De nota bovenwijkse voorzieningen 2015-2025 in te trekken; 
4. De nota apparaatskosten 2009 in te trekken. 

13. Motie 'beheerstrook provinciale vaarten' (PvdA-GL / CDA) 
Besluit: met aigemene stemmen aangenomen 
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
T e g e n : 0 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit om 23:30 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van 19 februari 2018. 

De griffier, de voorzitter. 
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