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M O T I E 2018-01-103 
Onderwerp: Schokland - rapport Deltares 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 05-02-2018, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de integrale gebiedsontwikkeling van Werelderfgoed Schokland wordt vastgesteld; 
2. er aan de zuidkant nieuwe natuur wordt aangelegd waardoor bodemschatten 

kunnen worden bewaard; 
3. landbouwers aan de noordzijde kampen met natschade, 

van mening dat 
1. de aanleg van nieuwe natuur slechts een oplossing Is voor de beperkingen waar 

de landbouw mee kampt aan de zuidkant; 
2. de boeren aan de noordkant van Schokland aantoonbaar te maken hebben met 

wateroverlast waarvan de oorzaak kan liggen in eerdere aanleg nieuwe natuur; 
3. Deltares in zijn rapport een aantal aanbevelingen doet om vernatting In het hele 

gebied opnieuw te onderzoeken en te voorkomen, 

draagt het college op 
1. de conclusies en aanbevelingen van het rapport van Deltares over te nemen; 
2. wanneer blijkt dat de vernatting van Schokland negatieve invloed heeft op de 

landbouw aan de noordzijde 
a. op zoek te gaan naar een oplossing voor de schade die de landbouw heeft 

geleden. 
b. gezamenlijk met de gebiedspartners een langetermijn oplossing te vinden 

voor deze problematiek 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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