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NOORDOOSTPOLDER
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MOTIE 2019-03-14
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Lobby-plan Snel OV-Spoor naar het noorden
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 maart 2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in deze gemeenteraad diverse moties zijn aangenomen en ook aangehouden (o.a.
resp. 10 juli 2017 en 9 juli 2018) zijn aangenomen voor (onderzoek naar) een
spoorverbinding voor noordelijk Nederland en ook het college toezeggingen heeft
gedaan op dit onderwerp;
2. er op dit moment in het maatschappelijk debat een kentering zichtbaar is, waarbij
in ieder geval Friesland en Flevoland en verschillende gemeenten het belang van
de verbinding onderschrijven en zich inzetten voor de lobby;
3. alle partijen in deze raad tot nu toe van het college inzet gevraagd hebben op een
verbinding van Lelystad naar het noorden, met een station in Emmeloord en het
college met deze wens aan de slag is,
van mening dat
1. alle fracties van mening zijn dat er nu extra inzet van het college gevraagd wordt
en dat het momentum daar is;
2. de spoorverbinding van een enorme maatschappelijke, sociale en economische
betekenis is voor de Noordoostpolder;
3. het past bij onze ambitie voor een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te
werken en te recreëren;
4. het realistisch is dat het prominent in de provinciale coalitieonderhandelingen een
rol zal gaan krijgen;
5. het hebben van een treinverbinding waarde toevoegt aan de Noordoostpolder als
aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te blijven,
spreekt uit

zich gezamenlijk te willen inzetten voor de lobby voor de spoorverbinding naar het
noorden,
draagt het college op
1. in verbinding te komen met lokale, regionale, landelijke en Europese overheden,
het bedrijfsleven en belangenorganisaties om de gestarte lobby te continueren;
2. dit concreet te maken met een lobbyplan en deze voor de zomer voor te leggen
aan de gemeenteraad.
en gaat over tot de orde van de dag.
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