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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder gemeente

______________________________________________________ NOORDOOSTPOLDER
RAAD

Vergadering van de gemeenteraad 19 september 2022
Aanwezig: voorzitter 

griffier 

raadsleden

wethouders

Afwezig:

de heer R.T. de Groot (burgemeester) 

de heer R.F. Wassink

de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU), G.P. Knijnenberg- 
Alblas (CU-SGP), G. Lambregtse-Baan (CU-SGP), L. Mulder (PvdA), 
M.B.W. Uitdewilligen (CDA), H.M. Wiedijk (ONS) en S.J. Schrijver (GL) 
en de heren S. de Boer (CU-SGP), J.B.M. Bus (CDA), T.J. van Dijk (CU- 
SGP), L. Geerts (CDA), W C. Haagsma (PU), H.M. Hekkenberg (GL), A. 
Kromkamp (WD), L.H.M. Lammers (ONS), T.E. Langenberg (PU), H. 
van der Linde (PvdA), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), J.L.P. van Os (WD), 
J.W. Simonse (CU-SGP), M. van der Slikke (CDA), T. van Steen (PU),
A. Tuinenga (PU) en M.W. van Wegen (D66)
de dames L. Verduin (WD) en S. Werkman (ONS) en de heren
T. Gillissen (PvdA) en T. van Steen (PU)
mevrouw A. Evers (PU) en de heer B. J. Aling (ONS)

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de agenda om 19:30 uur.

02 Vaststelling agenda
De voorzitter stelt de volgende wijzigingen voor:

Agendapunt 15: het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Drietorensweg 40-2 te Ens’ wordt 
nog aangepast en daarom niet behandeld. Het aangepaste voorstel komt terug in een 
volgende raadsvergadering.
Motie Armoede rijst de pan uit, alle hens aan dek (CU-SGP) wordt aan de agenda 
toegevoegd (agendapunt 15).
Motie Energietoeslagnorm naar 130% (CU-SGP) wordt aan de agenda toegevoegd 
(agendapunt 16).

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

03 Afscheid jeugdburgemeester Ids Hammen en installatie Sanne van Steenbergen
Ids Hammen neemt afscheid als jeugdburgemeester. Sanne van Steenbergen wordt geïnstalleerd 
als jeugdburgemeester. Zij krijgt de ambtsketting omgehangen van Ids Hammen.

04 Besluitenlijst 4 juli 2022
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 juli 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

05 Lijst ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.

06 Vragenhalfuur
Er zijn geen vragen gesteld.

07 Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten perceel Nagele
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Het perceel gelegen ten noorden van de Schokkerringweg Nagele, kadastraal bekend als 
gemeente Noordoostpolder sectie D nummer 2367, (groot ca. 19,7 ha) in eigendom van 
FAMILIE VAN OOSTROM “JUTTEPEER” B.V aan te wijzen als perceel waar artikel 6, 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) van toepassing 
zijn;

2. Als ruimtelijke grondslag voor het vestigen van voorkeursrecht uit te gaan van het 
toekomstige gebruik als woningbouw dat afwijkt van de huidige bestemming (artikel 5 Wvg);
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3. Dit toekomstige (beoogde) gebruik op te nemen in de nog op te stellen omgevingsvisie/het 
omgevingsplan;

4. Een voorbereidingskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoeken van 
de haalbaarheid van de verwerving van desbetreffend perceel;

5. De 17e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

08 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Op het perceel Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg de bestemming van ‘Recreatie’ naar 
‘Maatschappelijk - Zorginstelling’ om te zetten;

2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg’ vast 
te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend;

3. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde 
van de inzageperiode te laten gelden als vaststellingsdatum en anders de datum van 
besluitvorming;

4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00696-VS01 en 
de gebruikte ondergrond (BGT-BRK oktober 2021) vast te leggen;

5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

09 Participatieplan Omgevingsvisie
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Het Participatieplan vast te stellen voor fase 3 van de Omgevingsvisie.

10 Nota grondbeleid
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. De Nota grondbeleid 2023-2026 met inachtneming van erratum vast te stellen;
2. De Nota grondbeleid 2018-2022 in te trekken.

11 Legesverordening
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
In te stemmen met de voor nu tentatieve denkrichtingen voor dit voorstel om te komen tot wijziging 
van de Legesverordening Noordoostpolder in het najaar, zijnde het moment van het vaststellen van 
de Legesverordening gemeente Noordoostpolder en vanaf het moment dat de Omgevingswet en 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden, voorlopig bepaald op 1 januari 2023.

12 Ambitieniveau Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Besluit:
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op basis van ambitieniveau 2 Dienstverlenend/maatwerk 
- gemeente helpt initiatiefnemers/bouwbedrijven/aannemers door ze te ondersteunen en te 
adviseren over de inhoudelijke vraagstukken bij de meldingen en tijdens het bouwproces - te 
implementeren in de gemeente Noordoostpolder.

Voor: 27 (PU, CDA, CU-SGP, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van CDA heeft motie 2022-09-12 ‘Ambitieniveau Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ 
ingediend, mede ondertekend door de fractie van CU-SGP.
Deze motie is ingetrokken na een toezegging van het college.

13 Bestemmingsplan ‘Emmeloord, Zuiderkade 1-7'
Besluit:

1. De bestemming aan de Zuiderkade 1-7 te Emmeloord te wijzigen, zodat er nog maar één 
supermarkt zich mag vestigen;

2. In te stemmen met de “reactienotitie ingediende zienswijze”;
3. Het bestemmingsplan “Emmeloord, Zuiderkade 1-7” vast te stellen;
4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00697-VS01 en 

de gebruikte ondergrond (o_NL.IMRO.0171 BP00697.dgn) vast te leggen;
5. Geen exploitatieplan voor het onder 3 en 4 genoemde plan vast te stellen.

Voor: 27 (PU, CDA, CU-SGP, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0
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14 Bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 3'
Besluit:

1. De realisatie van de uitbreidingswijk Emmelhage - fase 3 in Emmeloord mogelijk te maken;
2. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage - fase 3' gewijzigd vast te stellen;
3. Daarbij in te stemmen met de ‘Nota van samenvatting en beantwoording zienswijzen en 

overzicht ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage - fase 3’.
4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00693-VS01 en 

de gebruikte ondergrond (BGT-BRK, maart 2022) vast te leggen;
5. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan;
6. De nu geldende beeldkwaliteitseisen in te trekken;
7. De beeldkwaliteitseisen uit hoofdstuk 4 van ‘Beeldkwaliteitsplan Emmeloord, Emmelhage 

fase 3’ (Bijlage 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan) vast te stellen als aanpassing 
van de gemeentelijke welstandsnota;

8. Geen exploitatieplan vast te stellen;
9. De grondexploitatie Emmelhage fase 3B (complex X011D) vast te stellen;
10. De 18e wijziging van de programmabegroting 2022-2025 vast te stellen.

Voor: 27 (PU, CDA, CU-SGP, ONS, VVD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

15 Motie Armoede rijst de pan uit, alle hens aan dek! (CU-SGP)
De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-09-16 ‘Armoede rijst de pan uit, alle hens aan dek!’, mede 
ondertekend door de fractie van CDA, ONS en GL.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 27 (PU, CDA, CU-SGP, ONS, VVD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

16 Motie Energietoeslagnorm naar 130% (CU-SGP)
De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-09-18 ‘Energietoeslagnorm naar 130%', mede 
ondertekend door de fractie van CDA, PvdA en GL.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 11 (PU, ONS, VVD)

17 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 oktober 2022.
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