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De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-07-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. er in het noorden van het land weer debat is ontstaan over een Zuiderzee

spoorli jn; 
2. de meeste partijen in Noordoostpolder de wens van een Zuiderzeespoorlijn in hun 

verkiezingsprogramma hebben staan; 
3. uit de jaarstukken blijkt dat het college betrokken wil zijn bij lopende discussies 

en werkgroepen aangaande snel openbaar vervoer van, naar en door Emmeloord; 
4. er recent onderzoek gedaan is naar de economische effecten van een 

treinverbinding, zoals de Zuiderzeespoorlijn; 
5. er inmiddels nieuwe mogelijkheden zijn, zoals railtube-vervoer; 
6. de komst van luchthaven Lelystad een feit is, 

van mening dat 
1. blijven streven naar essentiële spoorverbindingen, zoals een Zuiderzeespoorlijn, 

voor Emmeloord / Noordoostpolder wenselijk bli jft, gezien de mogelijkheden die 
spoorverbindingen bieden voor onze gemeente; 

2. recent onderzoek uitgaat van de economische effecten voor over een periode van 
16 jaar en daarbij niet kijkt naar de maatschappelijke waarde op lange termi jn; 

3. dat de gemeente in moet zetten op nader onderzoek naar de maatschappelijke 
waarde op lange termi jn ; 

4. het idee van een Zuiderzeespoorlijn in de noordelijke provincies nog steeds, zo 
blijkt, op steun kan rekenen bij inwoners en van noordelijke bestuurders; 

5. er in Lelystad, als gevolg van de nieuwe luchthaven, een reizigersknooppunt zal 
ontstaan, waar Emmeloord op dient te zijn aangesloten met bij voorkeur een 
treinverbinding, 

draagt het college op 
1. samen met belanghebbende partijen een publiek debat te initiëren over de 

maatschappelijke waarde van een snelle OV trein-verbinding voor de gemeenten 
liggend binnen het tracé; 

2. de landelijke overheid oproepen hier in mee te gaan. 
3. samen met de Provincie Flevoland, de gemeenten liggend binnen het beoogd 

tracé, de noordelijke overheden en ontwikkelingsmaatschappijen, ter 
ondersteuning van het debat, een onderzoek te initiëren naar de maatschappelijke 
waarde van het wel of niet hebben van een spoorlijn voor noordelijk Nederland 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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