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M O T I E 2017-07-llc 
O n d e r w e r p : Overheveling kosten Grondexploitatie Stadshart naar ontwikkellocaties 
(n.a.v. Memo financiële consequenties, Algemene Uitgangspunten onder 3) 

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

overwegende dat 
1. in het voorliggende raadsvoorstel voorgesteld wordt over te gaan tot herzieningen 

van ruimtelijke kaders van het bestemmingsplan; 
2. het college voornemens is de kosten uit de vigerende GREX van het 

bestemmingsplan Emmeloord Stadhart De Deel wil overhevelen naar 
'ontwikkellocaties' (lees memo 11.4 financiële consequenties Centrumplan); 

3. het college verschillende projecten welke in de vigerende GREX van het 
bestemmingsplan Emmeloord - De Deel, Stadhart incl. samenhangende besluiten 
staan en waarop tot op heden geen verhaal van kosten heeft plaatsgevonden of 
waarvoor nog geen dekking is gevonden, op een andere wijze in de boeken wil 
opnemen; 

4. Herzieningen niet zonder motivering door het college aan de raad mogen 
voorgelegd en de raad door het ontbreken ervan deze dus nu niet kan goedkeuren; 

5. Dit vermeld staat in artikel 2.7.2. blz 9 van de B W (zie onderstaand) 
2.7.2 Herziening en informatiebeheer 

6. Als de herziening betrekking heeft op ondergeschikte punten, zoals de vervanging van een raming van 
kosten door werkelijk gemaakte kosten, kan volstaan worden met een aanpassing van de 
exploitatiebegroting als normaal onderdeel van de jaarlijkse verslagleggingprocedures. Als herzieningen 
betrekking hebben op belangrijke punten zoals het anders invullen van de ruimtelijke kaders van het 
bestemmingsplan met grote gevolgen voor de grondexploitaties, dan zal de raad veelai apart of 
uitgebreider moeten worden geïnformeerd of zelfs in de besluitvorming moeten worden betrokken. 

van mening dat 
1. er eerst een Nota Kostenverhaal (zoals vermeld in Herziening en 

Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 pag 19) wordt vastgesteld; 
2. deze voor besluitvorming en vaststelling eerst met de raad dient te worden 

besproken alvorens de raad een besluit kan nemen (zie BBV), 

draagt het college op 
voorafgaand aan de vaststelling van het raadsvoorstel, dit najaar, eerst met de 
Raad in overleg te gaan inzake het kostenverhaal 

en gaat over tot de orde van de dag 
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