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Besluitenlijst gemeenteraad gemeente
Noordoostpolder NOORDOOSTPOLDER

RAAD

Vergadering van de gemeenteraad 5 juli 2021

Aanwezig: voorzitter 
griffier 
raadsleden

wethouders

de heer R.T. de Groot (burgemeester) 

de heer R.F. Wassink

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 (VVD), S. Werkman 
(ONS) en H. Wijnhoud (PvdA) en de heren B.J. Aling (ONS), S. de Boer 
(CU-SGP), J.B.M. Bus (CDA), M. Dieleman (PU), 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), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), J.L.P. van Os 
(VVD), T. van Steen (PU), R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen 
(D66) en B. Wielenga (VVD)
mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren W.C. Haagsma (PU), 
J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD)

Afwezig: Mevrouw D. van Sluijs (SP) vanaf agendapunt 16.
Mevrouw H. Wijnhoud (PvdA) vanaf agendapunt 16.
Wethouder J.W. Simonse (CU-SGP) tijdens agendapunt 16 tussen 
17:00 en 18:00 uur.

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur.

02 Vaststelling agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: agendapunt 13 ‘Herziening en meerjarenperspectief 
grondexploitaties 2021’ is als hamerstuk geagendeerd, maar wordt na agendapunt 16 
‘Perspectiefnota 2022-2025’ behandeld.

03 Besluitenlijst 28 april 2021
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

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

05 Vragenhalfuur
De volgende vragen zijn gesteld:

Leadersubsidie kunstwerk rotonde Bant (mevrouw M.T. Goelema; CDA)

06 Motie Duurzame VO-Campus (CDA, CU-SGP en GL)
De fracties van CDA, CU-SGP en GL hebben motie 2021-06-19 ‘Duurzame VO-Campus’ ingediend 
tijdens de raadsvergadering van 7 juni 2021. Met een gelijke uitslag is de stemming gestaakt en 
wordt deze conform artikel 32 lid 4 Gemeentewet opnieuw in stemming gebracht.
Deze motie is verworpen
Voor: 14 (CDA, CU-SGP, GL, D66)
Tegen: 15 (WD, PU, ONS, PvdA, SP)

07 Instellen Commissie onderzoek geloofsbrieven
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. De verordening Verordening op de commissie geloofsbrieven Noordoostpolder 2021 vast te 
stellen;

2. Een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen, bestaande uit de volgende drie 
leden:



a) de heer J.B.M. Bus
b) mevrouw A.L. Heerspink
c) de heer J. Hofland

en als plaatsvervangende leden de volgende raadsleden te benoemen:
a) de heer L.H.M. Lammers
b) mevrouw S.J. Schrijver

08 Exploitatieovereenkomst glastuinbouwgebied fase 3 Luttelgeest Marknesse 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Het exploitatieplan behorende bij raadsvoorstel glastuinbouwgebied Luttelgeest-Marknesse 
met nummer 621 van d.d. 18 februari 2010 in te trekken;

2. Een budget van € 103.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de bijdrage aan de 
provincie inzake de realisatie van een linksafvak in het kruispunt Oosterringweg- 
Baarloseweg;

3. 3. De 22e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

09 Aanwijzing voor perceel Oude Espelerweg Emmeloord op basis van Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Het perceel gelegen aan de Oude Espelerweg, kadastraal bekend als gemeente 

Noordoostpolder, sectie AZ, perceel 5618, (groot 118.430 m2) aan te wijzen als perceel 
waarop artikel 4.1 en de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeente 
van toepassing zijn;

2. Als ruimtelijke grondslag voor de planologische onderbouwing voor het vestigen van 
voorkeursrecht uit te gaan van de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’
(NL.IMRO.0171 .SVP00002-VS01);

3. Het toekomstige (beoogde) gebruik van woningbouw op te nemen in de 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 23e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

10 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Baarloseweg 4-1 te Marknesse 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Op het perceel Baarloseweg 4-1 de bestemming van wonen naar agrarisch om te zetten;
2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Baarloseweg 4-1 te Marknesse' 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 vaststeliingsdatum en anders de datum van 
besluitvorming;

4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00683-VS01 en 
de gebruikte ondergrond (BGT-BRK januari 2021) vast te leggen;

5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

11 Keuzenota Mobiliteitsvisie
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Kennis te nemen van de keuzenota van de mobiliteitsvisie;
2. Uit te spreken van onderbouwde voorkeur voor de voorgelegde opgaven;

Opgave 1: Effectiever beheer van veilige infrastructuur door middel van superblock-concept; 
Opgave 2: Verbeteren veilig en prettig fietsen in het buitengebied door middel van een fijnmazig 
fietsnetwerk;
Opgave 3: inzetten op innovatieve vormen van openbaar vervoer;
Opgave 4: Emmeloord als aantrekkelijk voorzieningencentrum;

a) Lelylijn zien als gamechanger voor Emmeloord;
b) 30 km/u zien als kans;

Opgave 5: Vitale dorpen met verblijfskwaliteit door middel van een nieuwe balans tussen 
doorstroming en verblijven.

12 Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Veilligheidsregio Flevoland 
Besluit:



Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de 2e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, WD, PU, ONS, GL, D66)
Tegen: 2 (PvdA, SP)

13 Intrekken verordening percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De ‘verordening percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte gemeente 
Noordoostpolder 2013’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2013.

14 Jaarstukken 2020
De fractie van CU-SGP heeft amendement 2021-07-15a ‘Tariefschokken voorkomen in de 
afvalstoffenheffing’ ingediend, mede ondertekend door de fractie van GroenLinks.
Dit amendement is verworpen.
Voor: 11 (CU-SGP, SP, PvdA, GL)
Tegen: 18 (CDA, PU, WD, ONS, D66)

De fracties van CDA, GroenLinks en CU-SGP hebben amendement 2021-07-15b ‘€100.000 voor 
verduurzaming gemeentelijke gebouwen’ ingediend, mede ondertekend door de fractie van SP.
Dit amendement is aangenomen.
Voor: 18 (CDA, CU-SGP, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 11 (PU, WD, ONS)

Besluit (gewijzigd):
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2020 vast te stellen.
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 5.910.662 voor sub a als effect voortvloeiend uit de 

coronapandemie, voor sub b voortvloeiend uit amendement 2021-07-15b ‘€100.000 
voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen’, voor sub c conform bestendig beleid als 
volgt te bestemmen:
a. Toevoegen aan de reserve beleidsplan met het oormerk ICT bestuursdienst € 500.000
b. Toevoegen aan de reserve beleidsplan met het oormerk verduurzaming 

gemeentelijke gebouwen € 100.000
c. Het overige toevoegen aan de reserve beleidsplan.

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

15 Perspectiefnota 2022-2025 
Besluit:
De Perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van het CDA heeft motie 2021-07-16a ‘Weekendopening voor inloop Bouwerskamp 
(GGZ)’ ingediend, mede ondertekend door de fracties van GroenLinks en Politieke Unie.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van CU-SGP heeft motie 2021-07-16b ‘Borstkankeronderzoek’ ingediend, mede 
ondertekend door de fracties van ONS, GroenLinks, D66, PU en SP.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)

Tegen:0

De fractie van CU-SGP heeft motie 2021-07-16c ‘Informatievoorziening jeugdzorg’ ingediend, mede 
ondertekend door de fracties van ONS, GroenLinks, SP en CDA.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)

Tegen: 0



De fractie van GroenLinks heeft motie 2021-07-16d ‘Voldoende menskracht voor uitvoering 
klimaatakkoord' ingediend, mede ondertekend door de fractie van PvdA.
Deze motie is verworpen.
Voor: 4 (SP, PvdA, GL)
Tegen: 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, D66)

De fractie van PvdA heeft motie 2021-07-16e in ‘Middelen voor lokaal preventie-akkoord' ingediend. 
Deze motie is ingetrokken.

De fractie van PvdA heeft motie 2021-07-16f ‘Heroverweging Grip op sociaal domein' ingediend. 
Mede ondertekend door de fracties van GroenLinks en SP.
Deze motie is ingetrokken en wordt na de septembercirculaire opnieuw ingediend.

De fractie van GroenLinks heeft motie 2021-07-16g ‘Verzachten bezuinigingen bieb, sport en cultuur’ 
ingediend, mede ondertekend door de fractie van SP.
Deze motie is verworpen.
Voor: 4 (SP, PvdA, GL)
Tegen: 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, D66)

De fractie van de Politieke Unie heeft motie 2021-07-16h ‘Energiefonds’ ingediend, mede 
ondertekend door de fracties van D66 en ONS.
Deze motie is ingetrokken.

De fractie van D66 heeft motie 2021-07-16i ‘Mobiel cultureel podium’ ingediend, mede ondertekend 
door de fracties van Politieke Unie, SP, PvdA en ONS.
Deze motie is aangenomen
Voor: 25 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP, PvdA, D66)

Tegen: 2 (GL)

16 Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021 vast te stellen.

17 Tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging 2021 
Besluit:
1. De tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging 2021 vast te stellen;
2. De 24e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen, waarmee de financiële 
consequenties in de programmabegroting 2021 worden verwerkt.
Voor: 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen: 1 (SP)

18 Verklaring van geen bedenkingen - Oud Emmeloorderweg 34 te Ens 
Besluit:
Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven voor het realiseren van een nieuw 
bedrijfsgebouw aan de Oud Emmeloordweg 34 te Ens.
Voor: 18 (CDA, CU-SGP, VVD, PvdA, GL)
Tegen: 9 (PU, ONS, SP, D66)

19 Verklaring van geen bedenkingen - Voorsterweg 28 te Marknesse 
Besluit:
1. Een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het 
uitbreiden/veranderen van het pand naar hotel op het perceel Voorsterweg 28 te Marknesse;
2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op de vvgb, deze 
geacht wordt te zijn verleend door de raad.
Voor: 26 (CDA (5; de heer T.P.R. Groen onthoudt zich van stemming), CU-SGP, PU, VVD, ONS, 
PvdA, GL)
Tegen:0

20 Motie Onderhoud aan erftoegangswegen vanuit uitvoeringsplan wegen (CDA, VVD, 
ONS)



De fracties van CDA, VVD en ONS hebben motie 2021-07-20 ‘Onderhoud aan erftoegangswegen 
vanuit uitvoeringsplan wegen’ ingediend, mede ondertekend door de fractie van PU.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 19 (CDA, VVD, PU, ONS, D66)
Tegen: 9 (CU-SGP, PvdA, GL, SP)

21 Afscheid raadslid de heer M. Dieleman (PU)
De heer M. Dieleman neemt afscheid als raadslid namens de fractie van de Politieke Unie.

22 Sluiting
De voorzitter sluit om 22:40 uur de vergadering.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 september 2021.


