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MOTIE 2019-03-12
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Actualisatie GWP

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-03-2019,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het vigerende Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GWP) de periode beloopt 

van 2012 tot 2020;
2. dit GWP voor wat betreft het verkeer in en rondom het Centrum van Emmeloord 

nog gebaseerd is op de plannen van Provast,

van mening dat
1. door het vastgestelde Compact Centrum en de plannen rondom Kettingplein en 

Paardenmarkt, nu het zwaartepunt van het winkelgebied in het centrum meer van 
west naar oost opschuift;

2. nut en noodzaak van de herinrichting van de KJ-straat en de aanleg rotonde 
Koopmansplein niet is aangetoond door middel van een update van het GWP in 
centrumplan (Uitwerkingsagenda pag. 18 Raadsbesluit juli 2017), terwijl een 
GWP in de verkeersstructuur een hoofdrol moet innemen (Structuurvisie 2025 
pag. 87);

3. voorkomen moet worden dat er op grond van een oud GWP gemeenschaps
geld wordt besteed van aanpassingen t.b.v. het verkeer;

4. er in 2019 een nieuw GWP opgesteld dient te worden, op basis van een 
onderzoek naar de verkeersstructuur ten behoeve van bovengenoemde 
verschuiving van het winkelgebied van west naar oost, inhoudende o.a. een 
onderzoek herinrichting KJ straat en onderzoek inpassing rotonde 
Koopmansplein (raadsbesluit 2017) en hiervoor de visie nog ontbreekt;

5. er in 2019 een nieuw GWP dient te komen, waarin de uitkomsten van het OPP 
(Compact Centrum) een prominente rol spelen;

6. dit nieuwe GWP dienstbaar moet zijn aan de te verwachte behoeften van de 
verkeersdeelnemers, de inwoners en de ondernemers van met name in het 
centrum;

7. dit door het college bij eerdere besluitvorming (Compact Centrum - OPP) is 
toegezegd (uitwerkingsagenda raadsbesluit 2017);

draagt het college op
1. in 2019 een nieuw GWP voor te leggen aan de raad, waarin de te verwachte 

gevolgen voor de verkeersstromen n.a.v. de uitkomsten van het Compact 
Centrum (OPP) duidelijk zijn weergegeven;

2. tot die tijd geen verdere verkeersontwikkelingen te laten plaatsvinden in 
Emmeloord Centrum.

en gaat over tot de orde van de dag
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