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Onderwerp: Toekomstvisie Noordoostpolder 2040

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2020,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de raad van Noordoostpolder in een proces zit naar een definitieve omgevingsvisie, 

overeenkomstig de omgevingswet, die naar verwachting 1 januari 2022 in werking treedt;
2. er jaarlijks een perspectiefnota wordt opgesteld en de raad regelmatig gevraagd wordt beleid te 

verlengen, aan te passen of nieuw vast te stellen;
3. de voorliggende perspectiefnota beoogt inzicht te geven in voor gemeente Noordoostpolder 

actuele thema’s die invloed hebben op onze financiële positie en ons begrotingsbeleid, waarin 
vier thema’s worden benoemd (zie aanbiedingsbrief perspectiefnota);

4. er in het verleden met een zekere regelmaat langetermijn-ontwikkelvisies voor Noordoostpolder 
zijn vastgesteld - de laatste dateert alweer van 2003.

van mening dat
1. het college met deze perspectiefnota geen actueel inzicht geeft op de toekomst en ontwikkeling 

van Noordoostpolder op lange termijn, maar de nadruk legt op de onzekere tijden van nu en 
onvoldoende rekening houdt met waar Noordoostpolder zich naar toe kan ontwikkelen met een 
visie op de toekomst;

2. de gemeente Noordoostpolder momenteel geen visie op de toekomst van Noordoostpolder 
hanteert als kompas voor het handelen;

3. de gemeente Noordoostpolder en haar inwoners een perspectief op de toekomst nodig hebben, 
welke tot uitdrukking komt op in een visie die aangeeft waar Noordoostpolder in 2040 kan staan;

4. het beleid van de gemeente daardoor teveel is gericht op de korte termijn en veelal wordt 
ingegeven door pragmatische oplossingen;

5. straks, onder de conform de omgevingswet op te stellen omgevingsvisie, een integrale 
ontwikkelvisie nodig is als basis;

6. de Woonvisie en het GWP binnenkort vast te stellen beleidskaders zijn die niet los gezien 
kunnen worden van een integrale visie op Noordoostpolder;

7. inwoners het recht hebben te weten wat de toekomstvisie van de gemeente Noordoostpolder is 
en de raad de verantwoordelijkheid heeft dit aan de orde te stellen, dit met de wetenschap dat 
voortschrijdend inzicht en onvoorziene ontwikkelingen zich gaan voordoen,

spreekt uit dat
1. de gemeente Noordoostpolder en haar inwoners een perspectief op de toekomst nodig hebben, 

welke tot uitdrukking komt op in een visie die aangeeft waar Noordoostpolder in 2040 kan staan;
2. ten behoeve van deze ontwikkelvisie een werkgroep van raadsleden te benoemen, bestaande uit 

een vertegenwoordiging van alle drie de raadscommissies;
3. deze werkgroep als opdracht mee te geven tot een startdocument te komen, gevolgd door een 

plan van aanpak, om een Toekomstvisie Noordoostpolder 2040 op te stellen;
4. het onderwerp onderdeel te maken van de strategische raadsagenda,

verzoekt de raad
1. dit proces te faciliteren, zodat in de tweede helft van 2020 een proces gestart wordt naar een 

integrale ontwikkelvisie op de toekomst van Noordoostpolder in 2021;
2. hiervoor een werkgroep te benoemen die verantwoordelijk is voor het proces om te komen tot 

een toekomst visie gebaseerd op een projectvoorstel met planning welke deze groep de raad 
voor de begrotingsbehandeling 2021 voorlegt;

3. dit proces onderdeel te laten zijn van de strategische raadsagenda

en gaat over tot de orde van de dag.
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