
MOTIE 2021-06-16

Deze motie heeft betrekking op raadsvoorstel 21.0001892
Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar (Vggb) locatie CWI

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 7 juni 2021,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het college onvoldoende heeft voldaan aan de in de Ruimtelijke Onderbouwing in hoofdstuk 1.4 

onder punt 4 en 5 genoemde voorwaarden; (Zie bijlage RO)

van mening dat
1. omwonenden, belanghebbenden en inwoners recht op hebben op een volwaardig 

inspraaktraject waarin alle facetten van (voorgestelde en mogelijke alternatieve) 
planontwikkeling worden belicht;

2. hiermee recht wordt gedaan aan de gestelde beleidskaders;
3. het de taak is van het college om dit traject in te richten;
4. de raad onlangs het belang van participatie heeft onderstreept met het vaststellen van de 

uitgangspunten, doelstellingen en definitie van Samenspel,

verzoekt het college
1. om een traject van ‘Samenspel Onder De Toren’ in te richten dat partijen gelegenheid geeft 

inzicht en begrip te krijgen van diverse standpunten, belangen en ontwikkeimogelijkheden t.a.v. 
de voormalige CWI-locatie;

2. aansluitend de resultaten hiervan en de mogelijke evt. financiële consequenties voor te leggen 
en te bespreken met de raad i.v.m. met het afgeven van een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb)

en gaat over tot de orde van de dag.
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