
 Openbare besluitenlijst 12 juni 2018 - 1 - 
 

Openbare besluitenlijst 
 

 

 

 

 

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente  

Noordoostpolder van 12 juni 2018. 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het cluster Advies 

(communicatieadviseurs). 

Gemeentehuis, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord, tel. 0527 63 39 11. 

 

 

Portefeuille I  

Onderwerp 

Wijziging Organisatiestatuut gemeente Noordoostpolder en Budgetregeling gemeente 

Noordoostpolder. 

 

Besluit 

1. Instemmen met de wijzigingen in het Organisatiestatuut gemeente 

Noordoostpolder. 

2. Instemmen met de wijzigingen in de Budgetregeling gemeente Noordoostpolder. 

3. De ondernemingsraad informeren. 

 

 

Portefeuille   

Onderwerp 

Tertiare borgstelling. 

 

Besluit 

Instemmen met het afgeven van een achtervangpositie (tertiaire borgstelling) voor een 

lening van € 7,0 miljoen met WSW borging aan Mercatus. 

 

 

Portefeuille   

Onderwerp 

Uitvoeringsplan aardgasvrije wijken. 

 

Besluit 

1. Het uitvoeringsplan Nagele in balans (hoofdstuk 2 en 3 aanvraag aardgasvrije 

wijken) goedkeuren.   

2. Instemmen met het doen van de aanvraag  proeftuinen voor aardgasvrije 

bestaande wijken. 

3. De commissie Woonomgeving informeren. 

 

 

 

Portefeuille IV  

Onderwerp 

Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerweg 15 te Marknesse. 

 

Besluit 

1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Steenwijkerweg 15 



 Openbare besluitenlijst 12 juni 2018 - 2 - 
 

te Marknesse’.  

2. De procedure ex artikel 3.8 Wro starten waarbij het ontwerpbestemmingsplan, met 

planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00600-ON01, met bijbehorende stukken 

gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd, inhoudende dat:  

a. de kennisgeving wordt geplaatst in de Noordoostpolder, Staatscourant en op 

de gemeentelijke website;  

b. de kennisgeving en de digitale bestanden langs elektronische weg wordt 

toegezonden aan de Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland;  

c. een ieder gedurende de periode van 6 weken een zienswijze naar voren kan 

brengen.  

3. Kennisgeven en ter inzage leggen van het ontwerpbesluit ‘Hogere waarde 

Steenwijkerweg 15 te Marknesse’. 

4. Planschadeverhaalovereenkomst sluiten met aanvrager.  

5. De gemeenteraad informeren via de nieuwsbrief. 

 

 

Portefeuille IV  

Onderwerp 

Ontwerpbestemmingsplan "Landelijk gebied, Oosterringweg 36 te Luttelgeest". 

 

Besluit 

1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Landelijk gebied, Oosterringweg 36 

te Luttelgeest".  

2. De procedure ex artikel 3.8 Wro starten waarbij het ontwerpbestemmingsplan, met 

planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00583-ON01, met bijbehorende stukken 

gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd, inhoudende dat:  

a. de kennisgeving wordt geplaatst in de Noordoostpolder, Staatscourant en op 

de gemeentelijke website;  

b. de kennisgeving en de digitale bestanden langs elektronische weg wordt 

toegezonden aan de Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland;  

c. een ieder gedurende de periode van 6 weken een zienswijze naar voren kan 

brengen.  

3. Planschadeverhaalovereenkomst sluiten met aanvrager.  

4. De gemeenteraad informeren via de nieuwsbrief. 

 

 

Portefeuille IV  

Onderwerp 

Subsidieverzoek Zoudenbalchstraat 2 te Ens. 

 

Besluit 

Te besluiten tot het toekennen van een voorlopige subsidie ad. € 3.765. 

 

 

Portefeuille IV  

Onderwerp 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakterras. 

 

Besluit 

De omgevingsvergunning verlenen voor het maken van een dakterras op het perceel 

Newtonsingel 18 te Emmeloord. 

 

 

Portefeuille IV  

Onderwerp 

Ontwikkeling locatie Mariaschool in Tollebeek. 
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Besluit 

1. Kennis nemen van het Definitieve Ontwikkelingsplan voor de locatie Mariaschool te 

Tollebeek. 

2. De gemeenteraad voorstellen om de Grondexploitatie locatie Mariaschool Tollebeek 

vast te stellen. 

3. Na vaststelling van de grondexploitatie een verkoopovereenkomst aangaan met de 

ontwikkelende partij voor de locatie Mariaschool te Tollebeek. 

4. Namens het college van B&W de verkoopovereenkomst laten ondertekenen door 

wethouder Haagsma. 

 

 

Portefeuille V  

Onderwerp 

Perspectiefnota 2019-2022. 

 

Besluit 

De perspectiefnota 2019-2022 vast te stellen. 

 

 

  




