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Onderwerp: Goede infrastructuur bij grootschalige nieuwbouw

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29-06-2020 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het college in de Perspectiefnota aangeeft rekening te houden met nieuwe woningbouw;
2. dit aansluit op de door de regering uitgesproken ambitie de komende tien jaar 845.000 

nieuwe woningen te willen bouwen;
3. er recent in de Tweede Kamer motie Koerhuis is aangenomen om planologisch te kijken in 

de provincie Flevoland voor de bouw van 100.000 woningen;
4. de gemeente Noordoostpolder een van de beoogde locaties is;
5. er buiten de autonome ontwikkeling voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van een nieuwe 

woonwijk,

van mening dat
1. naast andere Flevolandse gemeenten Noordoostpolder een belangrijke bijdrage kan leveren 

aan het woningtekort in Nederland, mede vanwege de beschikbare ruimte;
2. de druk op de huizenmarkt in de Randstad en andere stedelijke gebieden waarschijnlijk 

afneemt wanneer er voldoende woningen gebouwd gaan worden in Flevoland en elders;
3. de gemeente Noordoostpolder een aantrekkelijke locatie vormt vanwege de gunstige 

huizenprijzen op de markt;
4. het om die reden te verwachten is dat meer mensen van buitenaf er willen komen wonen;
5. mensen gemakkelijker buiten de Randstand en andere stedelijke gebieden gaan wonen bij 

een betere bereikbaarheid en om die reden de noodzaak van een goede infrastructuur (met 
als prioriteiten de Lelylijn en vierbaansweg N50) een voorwaarde is;

6. een goede bereikbaarheid ook een gunstige uitwerking zal hebben op het aantrekken van 
nieuwe bedrijven en werkgelegenheid;

7. de aanleg van een nieuwe woonwijk (waarbij gedacht wordt aan 6000 woningen) dan ook 
niet los gezien kan worden van inzetten op verbetering van de bereikbaarheid van 
Noordoostpolder;

8. de realisatie van grootschalige woningbouw in Noordoostpolder een gunstige uitwerking heeft 
op het op peil houden van het voorzieningenniveau binnen onze gemeente,

verzoekt het college
1. bij de regering kenbaar te maken dat Noordoostpolder een rol voor zich ziet weggelegd om 

het woningtekort in Nederland op te lossen - bijvoorbeeld via de totstandkoming van een 
woondeal voor Flevoland - en bij een positieve reactie met de gemeenteraad een visie te 
ontwikkelen over het volgende vraagstuk:
Kunnen of willen wij als gemeente een bijdrage leveren aan het woningtekort in 
Nederland? Daarbij kunnen de mogelijke aspecten aan bod komen:
A) Is een nieuwe wijk gaan aanleggen in Emmeloord en de dorpen een optie
B) Dit koppelen aan een goede bereikbaarheid en infrastructuur, zoals de aanleg van de 
Lelylijn, zodat onze gemeente beter als nu goed bereikbaar wordt
C) Heeft dit voor Noordoostpolder de gewenste positieve sociaaleconomische effecten, 
waarbij gedacht kan worden aan woon- en werkklimaat, vestigingsklimaat en het toerisme:

2. de raad actief op de hoogte te houden over de rol van Noordoostpolder in de door de 
regering aangekondigde grootschalige woningbouw, zodat werk kan worden gemaakt van 
bovenstaand vraagstuk

en gaat over tot de orde van de dag.
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