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Vergadering van de gemeenteraad

Aanwezig: voorzitter de heer R.T. de Groot (burgemeester)

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

31 januari 2022

griffier de heer R.F. Wassink

raadsleden de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU), J. Deen (PU),
T.G. Hoekstra (SP), G.P. Knijnenberg-Alblas (CU-SGP), H. Schot (CDA),
S.J. Schrijver (GL), D. van Sluijs (SP), L. Verduin (WD) en S. Werkman 
(ONS) en de heren B.J. Aiing (ONS), 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), J. Hofland (VVD), 
H.J. Lambregtse (CU-SGP), 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), T. van Steen (PU), R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen 
(D66) en B. Wielenga (VVD)

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

Afwezig:

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

02 Vaststelling agenda
De heer Aiing (ONS) stelt voor agendapunt 19 ‘Openbare toiletvoorziening in het centrum van 
Emmeloord’ tot nader order van de agenda af te halen en daarbij het college te verzoeken eerst nader 
met Centrum Management Emmeloord en ondernemers in het centrum in gesprek te gaan over de 
mogelijkheden van deze ondernemers bij te dragen aan een goede spreiding van toiletmogelijkheden 
in het centrum.
Besluit: verworpen 
Voor: 7 (WD, ONS)
Tegen: 22 (CDA, CU-SGP, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

03 Besluitenlijst 13 december 2021
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

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

05 Vragenhalfuur
De volgende vragen zijn gesteld:

Rode lichten windmolens (de heer Lammers (ONS) en de heer Wielenga (VVD))
Glasvezel (de heer De Boer (CU-SGP))

06 Decentralisatie uitkering Erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Een budget van € 472.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het 
project Erfgoeddeal Stijlicoon Nagele;

2. De 6e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad .
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de raad via
http://raad.noordoostpolder.nl/Documenten onder “moties” en “amendementen”

http://raad.noordoostpolder.nl/Documenten


07 Verordening burgerparticipatie en uitdaagrecht gemeente Noordoostpolder
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De Verordening burgerparticipatie en uitdaagrecht gemeente Noordoostpolder vast te stellen.

08 Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten perceel Tollebeek
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Het perceel gelegen ten noorden van de Urkerweg Tollebeek, kadastraal bekend als gemeente 
Noordoostpolder, sectie E, perceel 1962, (groot 213.852 m2) aanwijzen als perceel waar 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeente van toepassing zijn;

2. Als ruimtelijke grondslag voor het vestigen van voorkeursrecht uitgaan van het toekomstige 
gebruik als woningbouw, dit wijkt af van de huidige bestemming;

3. Dit toekomstige (beoogde) gebruik opnemen in de omgevingsvisie/het omgevingsplan;
4. Een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar stellen voor het onderzoeken van de 

haalbaarheid van de verwerving van het betreffende perceel;
5. De 7e wijziging van de programmabegroting 2022 vaststellen.

09 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Aan het perceel Neushoornweg 33 te Kraggenburg een bedrijfsbestemming toe te kennen;
2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg’ 

ongewijzigd vast te stellen;
3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00684-VS01 en de 

gebruikte ondergrond (BGT-BRK maart 2021) vast te leggen;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

10 Bestemmingsplan ' Landelijk gebied, Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Mee te werken aan het aan de achterzijde uitbreiden van het perceel Steenwijkerweg 20 te 
Marknesse en gedeeltelijk aan dit perceel een agrarische bestemming toe te kennen;

2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse' 
ongewijzigd vast te stellen;

3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171 .BP00686-VS01 en de 
gebruikte ondergrond (BGT-BRK maart 2021) vast te leggen;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

11 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Schokkerringweg 4-1 te Nagele'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Aan het perceel Schokkerringweg 4-1 te Nagele een bedrijfsbestemming toe te kennen;
2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Schokkerringweg 4-1 te Nagele' ongewijzigd 

vast te stellen;
3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171 .BP00674-VS01 en de 

gebruikte ondergrond (BGT-BRK oktober 2020) vast te leggen;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

12 Bestemmingsplan ‘Emmeloord, Banterweg 4’
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Op het perceel Banterweg 4 te Emmeloord een uitbreiding van camping Het Bosbad op het 
voormalig korfbalterrein toe te staan, op de huidige camping een zelfstandige 
horecagelegenheid toe te staan en de bestemmingsregeling voor de huidige camping te 
actualiseren;

2. In te stemmen met de reactienotitie ingediende zienswijze;
3. Het bestemmingsplan “Emmeloord, Banterweg 4” op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de 

Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen;
4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171 .BP00667-VS01 en de 

gebruikte ondergrond (o_NL.IMRO.0171 ,BP00667.dgn) vast te leggen;
5. Geen exploitatieplan voor het onder 3 en 4 genoemde plan vast te stellen;
6. Het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting Uitbreiding Camping Het 

Bosbad (complex X089) vast te stellen;
7. Een budget van € 26.889 beschikbaar te stellen;
8. De 10e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.



13 Verplicht organiseren van een participatietraject bij buitenplanse omgevingsactiviteiten 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Het organiseren van een participatietraject verplicht te stellen bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten in die gevallen, waarbij de raad door het college in de gelegenheid 
dient te worden gesteld om advies uit te brengen;

2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.

14 Strategische Koers Omgevingsvisie
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De Strategische Koers voor de Omgevingsvisie Noordoostpolder vast te stellen.

15 Ontwikkelperspectieven woningbouw Noordoostpolder 2021-2026 
Besluit:

1. De Ontwikkelperspectieven woningbouw Noordoostpolder 2021-2026 vaststellen;
2. Een voorbereidingskrediet van € 25.000,- beschikbaar stellen;
3. De 9e wijziging van de programmabegroting 2022 vaststellen.

Voor: 29 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 0

De fractie van CDA heeft motie 2022-01-15 ‘Voorrang verlenen aan inwoners voor 30% van de 
nieuwbouwwoningen’ ingediend, mede ondertekend door de fractie van D66.
Besluit: ingetrokken na een toezegging van het college.

16 Subsidie Europees Sociaal fonds (ESF) voor WerkCorporatie 
Besluit:

1. In te stemmen met de uitvoering van de subsidiabele werkzaamheden door de 
WerkCorporatie;

2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 350.000 onder voorbehoud van de 
toekenning van de Europese subsidie (REACT-EU );

3. De 5e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.
Voor: 29 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fracties van SP en ONS hebben motie 2022-01-16 ‘Doelstelling ESF gelden en taak 
WerkCorporatie’ ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, mevrouw Heerspink en de heer Langenberg (PU), VVD, ONS, SP, PvdA,
GL, D66)
Tegen: 2 (mevrouw Deen en de heer Van Steen (PU))

17 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) bouwplan hoek Koningin Julianastraat / Onder 
de Toren te Emmeloord

Besluit:
Een definitieve verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het bouwen van een kantoor 
en 16 appartementen aan de Koningin Julianastraat / Onder de Toren te Emmeloord.
Voor: 22 (CDA, CU-SGP, PU, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen: 7 (ONS, PvdA, SP)

18 Mobiliteitsvisie 2050
De fractie van PU heeft amendement 2022-01-18 ‘Mobiliteitsvisie 2050 - Maatregelen gebiedsvreemd 
autoverkeer’ ingediend.
Besluit: verworpen 
Voor: 4 (PU)
Tegen: 25 (CDA, CU-SGP, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)

Besluit:
1. In te stemmen met de “Reactienota zienswijzen Mobiliteitsvisie 2050”, de ingediende 

zienswijzen in behandeling nemen en de zienswijzen, overeenkomstig de zienswijzennota



overnemen respectievelijk niet overnemen;
2. De “Mobiliteitsvisie 2050” vast te stellen.

Voor: 25 (CDA, CU-SGP, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 4(PU)

19 Openbare toiletvoorziening in het centrum van Emmeloord 
Besluit:

1. Een openbare solitaire toiletvoorziening te realiseren aan de oostzijde van het centrum van 
Emmeloord;

2. De jaarlijkse structurele lasten, thans geraamd op € 9.500,-,vanaf het moment van afsluiten 
van het grondexploitatiecomplex Centrumplan Emmeloord op te nemen in de primitieve 
programmabegroting;

3. De lijst van gevallen met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen zoals 
bedoeld in artikel 2.27 Wabo, juncto artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht nodig is, uit te 
breiden met een lid I ‘Openbare toiletvoorzieningen in het centrum van Emmeloord (bijlage 5);

4. Op bijlagen 1-3 op grond van artikelen 86 lid 2 en 3 en 25 lid 2 en 3 Gemeentewet 
geheimhouding te leggen.

Voor: 26 (CDA, CU-SGP, PU, WD, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 3 (ONS)

20 Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed en Programma & Overzicht 
Onderwijshuisvesting 2022

Besluit:
1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2022 vast te stellen en bijhorende middelen van 

in totaal € 91.168 te voteren;
2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2022 vast te stellen en voor de 

vergoedingen een bedrag van € 56.568 te voteren;
3. De 8e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Voor: 29 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

21 Voorbereidingsbesluit Zuiderkade 1 tot en met 7 
Besluit:

1. Te verklaren dat er ten aanzien van het winkelcentrum aan de Zuiderkade 1 t/m 7 een 
wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid;

2. Als besluitgebied de bij dit besluit behorende verbeelding te hanteren, vervat in het 
GMLbestand NL.IMR0.0171.VB00697-VS01 met gebruikmaking van een ondergrond aan de

3. Basisregistratie Grootschalige Topografie (datum 29 11 2021);
4. Te bepalen dat in het werkingsgebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht is, de 

aanhoudingsplicht uitsluitend geldt voor het oprichten van een nieuwe supermarkt;
5. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken gelegen in het 

werkingsgebied waarvoor het voorbereidingsbesluit van kracht is, in die zin te wijzigen dat er 
een nieuwe supermarkt wordt opgericht;

6. Dat het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 4 genoemde 
verbod, mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan;

7. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt.
Voor: 29 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

22 Rekenkameronderzoek Carrefour en welzijnswerk in de Noordoostpolder 
Besluit:
De conclusies van het Rekenkamerrapport 'Onderzoek Carrefour en welzijnswerk in de 
Noordoostpolder’ te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over te nemen.
Voor: 29 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van PvdA heeft motie 2022-01-22 ‘Visie welzijnswerk en verschuiven bezuinigingen’ 
ingediend.
Besluit: ingetrokken



23 Motie Inclusiepanel toegankelijkheid (CU-SGP)
De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-01-23 ‘Inclusiepanel toegankelijkheid’ ingediend, mede 
ondertekend door de fracties van GL, D66, PvdA en SP.
Besluit: ingetrokken

24 Sluiting
De voorzitter sluit om 23.24 uur de vergadering

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 februari 2022,


