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De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-11-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. het college voornemens is een bidboek op te stellen voor het (Wereld-

Erfgoedcentrum); 
2. het college voor 2018 de meest belangrijke trekkers wil positioneren op de 

internationale markt, te weten Wereld Erfgoed Schokland, Wellerwaard, Cluster 
Kuinderbos en Nagele, 

van mening dat 
1. Een bidboek een instrument is voor promotiepublicatie. 
2. de gemeente Noordoostpolder ook voor Wellerwaard, Cluster Kuinderbos en 

Nagele ook een bidboek zou moeten opstellen; 
3. tevens voor bijvoorbeeld Lelystad Airport en de invulling van de Poldertoren een 

bidboek op zou kunnen stellen om potentiële inwoners en ondernemers te 
trekken; 

4. het verstandiger is om één overall bidboek te maken, zodat het wiel niet iedere 
keer opnieuw uitgevonden hoeft te worden; 

5. dit bidboek, met waar nodig met behulp van moderne technologie, ingezet kan 
worden ter promotie van de Noordoostpolder in zijn geheel en het aantrekken van 
toeristen, ondernemers en potentiële inwoners in het bijzonder, 

verzoekt het college 
1. In het het kader van het promoten van toerisme en recreatie in de 

Noordoostpolder een overall bidboek op te stellen met als pijlers onder andere 
(Wereld-) Erfgoedcentrum, Wellerwaard, Cluster Kuinderbos en Nagele. 

2. In het eerste kwartaal hiertoe een uitgewerkt voorstel aan de raad te doen 
toekomen. 
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