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Emmeloord, 9 oktober 2012 

 

 

Aan de slag met het buitengebied van Noordoostpolder 
 

In een speciale themabijeenkomst op maandag 8 oktober hebben raadsleden 

nagedacht over de vier belangrijkste thema's voor de ontwikkeling van het 

buitengebied van Noordoostpolder: vrijkomende agrarische erven; toekomst 

van de landbouw; recreatie en duurzame energieopwekkers. De bijeenkomst is 

één van de stappen om te komen tot een nieuwe ruimtelijke  structuurvisie 

voor Noordoostpolder.  
 
De bijeenkomst begon met een presentatie over de cultuurhistorische waarden van het 

landschap en hoe hier in de nieuwe structuurvisie mee kan worden omgegaan. Tijdens 

de interactieve bijeenkomst zijn de raadsleden aan de hand van zogenaamde 

moodboards geprikkeld na te denken over de keuzes. Het doel van deze sessie was om 

een globale richting te krijgen op de vraagstukken. De bijeenkomst was niet 

besluitvormend bedoeld.  

  

De raadsleden hebben enthousiast meegedacht over de vragen: 

A. Hoe willen wij invulling geven aan vrijkomende agrarische erven? Daarbij horen  

 vragen gesteld als: gaan we woonfuncties toestaan op vrijkomende agrarische 

 bebouwing, en wat voor gevolgen heeft dat voor omliggende agrariërs? En gaan we 

 voorzieningen of bedrijven toestaan op vrijkomende agrarische bedrijven, en wat 

 voor gevolgen heeft dat voor de dorpen.  

B. Hoe zien wij de toekomst van de landbouw, gaan we ketenverlenging (opslag, 

 schonen, verwerken) toestaan op agrarische erven of moeten bedrijven dan naar een 

 bedrijventerrein of willen we ontwikkelingsruimte creëren voor intensieve   

    veehouderij. 

C.  Willen we grootschalige recreatieve dagattracties en grootschalige 

 verblijfsaccommodaties een plek geven binnen de gemeente? 

D.  Hoe willen we duurzame energieopwekkers zoals zonnepanelen, kleine 

 windmolens of biovergistingsinstallaties een plek geven? 

  

Vervolgproces 

De uitkomsten van deze bijeenkomst vormen input voor een keuzedocument die naar 

verwachting in januari 2013 in de raad zal worden behandeld. In november is er nog 

een inloopbijeenkomst voor inwoners. Het keuzedocument wordt vervolgens vertaald 

naar de ontwerp-structuurvisie, die medio 2013 ter visie zal worden gelegd. 

 

 

 ==================================================== 

Noot voor de redactie: 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Willeke Hulleman, (0527) 633 326. 

    
 


