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Onderwerp: Beheerstrook provinciale vaarwegen 

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

overwegende dat 
1. inwoners van Noordoostpolder, wonende aan of nabij provinciale vaarwegen, een 

huurovereenkomst voor de gebruikte beheersstrook is voorgelegd; 
2. deze inwoners al jarenlang de beheersstrook onderhouden en nog nooit in al die 

jaren daarop zijn aangesproken of een vergoeding hiervoor hebben gekregen; 
3. er een actiegroep is opgericht die steun bij de gemeente zoekt omdat men zich niet 

gehoord voelt bij de Provincie, 

van mening dat 
1. het getuigt van onzorgvuldig handelen/communiceren van de provincie door deze 

inwoners plotseling te confronteren met een brief met een contract, terwij l ze de 
situatie al tientallen jaren laat voortbestaan; 

2. de provincie dus ook jarenlang geen kosten heeft hoeven maken voor het beheer en 
onderhoud van de beheerstrook, niet zijnde de beschoeiing; 

3. deze inwoners zelf veelal hebben geïnvesteerd in deze onderhoudsstrook, waardoor 
het aanzicht er verzorgd uitziet; 

spreekt uit 
1. verontwaardigd te zijn over de gang van zaken: een overheid zou niet zo met zijn 

burgers om moeten gaan, burgers voelen zich middels deze werkwijze beledigd en 
niet gehoord; 

2. te verwachten van de provincie dat zi j , in het kader van behoorlijk bestuur, op zijn 
minst eerst In gesprek gaat met deze inwoners over een passende oplossing van de 
al jarenlang bestaande situatie, 

draagt het college op 
1. namens de gemeenteraad van Noordoostpolder via een formeel schrijven deze motie 

onder de aandacht te brengen van GS en PS van Flevoland; 
2. haar invloed maximaal aan te wenden bij GS, dit met als doel het ongenoegen over 

te brengen van deze Inwoners over werkwijze en handelwijze en GS te verzoeken de 
genomen stappen tot verhuur van deze beheerstroken acuut stop te zetten en eerst 
in overleg te gaan met de betrokken inwoners, met als achterliggend doel 
gezamenlijk, en dus in goed overleg, tot een passende oplossing te komen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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