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(vreemd aan de orde van de dag)

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 27-01-2020,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de raad onjuist geïnformeerd wordt in de concept zienswijze op het afsluiten van 

de Franc (geen in- en uitgang naar de Escudo, maar alleen naar de Franc);
2. ondernemers dit zelf tijdens het inspreken mochten gaan corrigeren;
3. het college toegeeft dat het proces rondom de Franc geen schoonheidsprijs 

verdient;
4. de ondernemers aangeven feitelijk onduidelijk/onjuist geïnformeerd zijn, zowel 

over de hoogte van het te bouwen pand, als de afsluiting van de Franc;
5. de ondernemers nog in onderhandeling waren met de gemeente over oplossing en 

ter vergadering een nieuw voorstel voor een zwaaikom werd uitgereikt aan zowel 
de ondernemers als de raad,

van mening dat
1. de wijze waarop het gehele proces rondom de Franc door het college is verlopen 

een procedurele miskleun is;
2. dat staande de vergadering nog nieuwe informatie werd uitgereikt waarop nog 

onderhandeld moest worden;
3. de raad in verlegenheid wordt gebracht door het handelen van het college;
4. het lerende vermogen van het college niet voldoende is, gezien er al meer 

ruimtelijke procedures zijn geweest die niet een schoonheidsprijs verdienen (Bant, 
glastuinbouw Luttelgeest);

5. het college nog steeds niet in de geest van de omgevingsvisie handelt (tijdig juist 
betrekken van belanghebbenden);

6. het college direct het advies van de commissie, nederig opstellen, in de wind 
slaat;

7. de wethouders niet de etiquette van een openbare vergadering hanteren (elkaar 
bij de voornaam noemen, zich verschuilen achter de ambtenaren, ambtenaren bij 
naam noemen),
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spreekt haar treurnis uit over het handelen van het college, met name richting de 
wethouders Wijnants en Simonse

en gaat over tot de orde van de dag.
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