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 Voorwoord 
 

Bijna vier jaar geleden ben ik wethouder van onze mooie Noordoostpolder geworden.  

Een verrassing voor velen en een bijzondere wending voor mijzelf. Ik kreeg vaak dezelfde 
vragen: ‘Vind je het niet verdraaid lastig om de politiek in te gaan, terwijl je voorheen lekker zelf 
kon bepalen wat je wilde doen? Waarom zou je opeens rekening gaan houden met wat anderen 
vinden? Waarom maak je zo’n stap?’  

Mijn antwoord was ook vaak hetzelfde. Ik kreeg de kans om met een frisse blik, zonder politieke 
ervaring, maar met een achtergrond als ondernemer te kunnen werken aan de toekomst van de 
Noordoostpolder. Dat is een fantastische uitdaging voor iemand die al sinds 1974 in Emmeloord 
woont en er zijn bedrijf en zijn familie heeft zien groeien. De Noordoostpolder bleek daarvoor 
letterlijk vruchtbare aarde te zijn. Het wethouderschap is de beste manier om onze polder de 
volgende stap te laten nemen. Daarom ging ik, samen met velen van u, doen waar we goed in 
zijn: aanpakken!  

De afgelopen vier jaar hebben we veel bereikt. Meer banen, een betere infrastructuur en zorg 
voor iedereen. Met snel internet in het buitengebied, kan iedereen in de polder mee doen in de 
21e eeuw. Het huishoudboekje van de gemeente is eindelijk weer op orde. Maar er is ook nog 
veel te doen. 

De uitgangspunten van de VVD vormen voor mij de basis voor de toekomst. Een benadering 
die vooral uitgaat van de eigen kracht van mensen en zich vertaalt in gewoon doen! Niet vanuit 
een positie dat je het wel beter denkt te weten, maar vooral door eerst goed te luisteren naar 
wat er leeft en gedaan moet worden. Zo krijg je een geheel nieuwe en andere kijk op de 
samenleving van de Noordoostpolder.  

Daarbij is het opvallend, dat onze inwoners, jong en oud, onze ondernemers en iedereen die 
hier graag van buiten komt werken, winkelen of recreëren, niet altijd zien welke uitgebreide 
kansen de Noordoostpolder heeft te bieden. Daar moeten we aan werken. In onze jonge 
historie als grootste gemeente van Nederland is er veel bereikt, maar er liggen nog veel kansen 
en uitdagingen. Op het vlak van ondernemen, in het onderwijs, de zorg en het leven met elkaar.  

We wonen in een bijzondere gemeente met unieke dorpen, een kansrijk buitengebied, de stad 
Emmeloord, sterke bedrijven in alle sectoren, geworteld in het groen met fantastische 
recreatieve mogelijkheden in de polder of net daarbuiten. De VVD wil samen met u gaan 
werken aan betaalbare voorzieningen voor iedereen, meer veiligheid en een duurzame 
economie waar iedereen van profiteert. 

Ik ben blij dat ik hier woon en mag werken aan een mooie en sterke gemeente 
Noordoostpolder. Voor mij betekent dat mouwen opstropen en aanpakken op basis van ons 
verkiezingsprogramma. Er staan fantastische kandidaten klaar voor een sterke VVD in de 
nieuwe gemeenteraad van waaruit zij met durf en optimisme willen werken aan de toekomst. 

Hans Wijnants 
Lijsttrekker 
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 Leefomgeving in de Noordoostpolder 
 

Onze Noordoostpolder is karakteristiek open en weids van opzet en heeft een schat aan natuur 
en water. De leefbaarheid voor onze inwoners, in Emmeloord en de 10 dorpen, staat bij ons 
voorop. Onze polder heeft veel te bieden voor onze inwoners, ondernemers en iedereen die 
hier wil komen wonen, werken of recreëren. We zijn nuchter, staan met beide benen in de klei 
en hebben een ondernemende aard. Het agrarische karakter van onze polder is bijzonder en 
van groot belang als voedingsbron voor de wereld. De ontstaansgeschiedenis van de 
Noordoostpolder met de strijd tegen het water is het waard om verteld te worden. 

 

Goed en betaalbaar wonen 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig 
voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past, zowel huur als koop. Wij willen 
dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en 
overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

 We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters, doorstarters en mensen van 
elders die hun intrek in de polder willen nemen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, wordt 
een minimum voorraad van 5 bouwkavels per dorp of wijk aangehouden. 

 We willen de dorpskernen opknappen, zodat het mooie van de dorpen weer zichtbaar 
wordt. Bestaande gebouwen die hun functie hebben verloren, kunnen daarbij plaatsmaken 
voor nieuwbouw. 

 In onze polder mag zonder bemoeienis van een welstandcommissie worden gebouwd. 
Ook staan we open voor nieuwe woonvormen. 

 Ouderen nemen in onze samenleving een bijzondere plek in. Zij verdienen huisvesting op 
maat, waardoor zij zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Er is 
steeds meer vraag naar ouderenhuisvesting. Met voldoende aanbod van passende 
woonvormen in de wijken, dorpen en in het buitengebied wordt hieraan tegemoetgekomen. 

 Buitenlandse werknemers leveren een onmisbare bijdrage aan de glastuinbouw, 
agrarische, logistieke en overige sectoren. De gemeente geeft werkgevers de ruimte om 
passende legale huisvesting te realiseren. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt 
overlast.  

 Om het inwoners gemakkelijker te maken bij het vergroten of aanpassen van hun woning 
vinden wij dat de regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar moeten 
zijn. De vertraging van de Omgevingswet biedt onze gemeente de kans om haar 
bestemmingsplannen om te zetten naar een Omgevingsplan. Hierbij worden verouderde 
regels en bureaucratie uit de plannen verwijderd. Initiatiefnemers krijgen daarmee de 
mogelijkheid om ontwikkelingen te realiseren waarbij de gemeente een meedenkende 
houding heeft in plaats van een belemmerende. 
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 Het eigen woningbezit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we voor eigen 
woningbezit en het verlagen van woonlasten. 

 In de nieuwe woonvisie wordt rekening gehouden met de behoefte vanuit de markt. Hierin 
worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd. Wachtlijsten mogen niet 
langer oplopen. 

 Oude bedrijventerreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus 
bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandiger om eerst oude bedrijventerreinen 
te verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen.  

In een toenemende digitale samenleving kan snel internet voor de hele polder niet ontbreken. 
We vinden dat nieuw te ontwikkelingen bouwlocaties direct van glasvezelnetwerken moeten 
worden voorzien. Dit is gelijk aan Emmeloord, het buitengebied en de industrieterreinen. We 
ondersteunen, waar mogelijk, initiatieven voor breedband internet in de kernen van de dorpen.  

 

Tien zelfstandige dorpen 

We willen de dorpen leefbaar houden, waarbij wij respect hebben voor de grote mate van 
zelfredzaamheid. Die willen wij ondersteunen en faciliteren. Onze ouderen geven we een 
blijvende plek in het dorp, maar we bieden ook voldoende ruimte om te bouwen voor jongeren. 

 De dorpen hebben hun eigen dorpsvisies die als leidraad dienen voor hun ontwikkeling. 
Deze visies stellen de dorpen tijdig bij vanuit voortschrijdend inzicht. De dorpsvisies worden 
uitgevoerd vanuit eigen kracht, waarbij de gemeente een ondersteunende rol heeft.  

 In een dorp kan bundeling van functies onder één dak mogelijk zijn. Het is belangrijk dat 
de kosten ook op de lange termijn zijn op te brengen. Per dorp is maatwerk nodig. 

 Voor de leefbaarheid in de dorpen is het van belang om er zo lang mogelijk basisonderwijs 
te kunnen bieden bij voorkeur in combinatie met kinder- en peuteropvang. Dit zou kunnen 
leiden tot een Integraal Kind Centrum.  Samenwerkingen die daaruit moeten voortkomen, 
zijn de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en ouders. 

 Sportfaciliteiten moeten in de dorpen zolang mogelijk behouden blijven. Wanneer het 
nodig is of gewenst, zal de gemeente samenvoeging mogelijk maken. Met het oog op 
inbreidingslocaties moeten keuzes hierbij zorgvuldig worden afgewogen. 

 Ouderen blijven zolang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving wonen. Dit is prettiger 
voor hen en draagt bij aan de leefomgeving van de dorpen. 
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De wijken in Emmeloord 

Ook in de wijken in Emmeloord is het prettig wonen. De wijken met een eigen wijkbestuur zijn 
een soort dorp op zich. Daarom willen we deze wijken ook als zodanig behandelen en hierbij de 
dorpen als voorbeeld nemen.  
 

 We willen de wijken in Emmeloord die een eigen wijkbestuur hebben, extra 
ondersteuning bieden. 

 We willen stimuleren dat IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken), wijkteams en 
wijkverenigingen meer samenwerken, zodat wijken elkaar kunnen versterken. We 
streven naar een overkoepelend wijkoverleg.  

 Ouderen blijven zolang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving wonen. Dit is prettiger 
voor hen en draagt bij aan de leefomgeving. 

 

Een prachtig buitengebied 

In ons buitengebied is het goed wonen, werken en recreëren. Onze agrarische bedrijven 
brengen een breed scala aan producten voort. Land- en tuinbouwbedrijven moeten zich kunnen 
ontwikkelen. Zuivel- en vleesproducenten moeten hier passen. Glastuinbouwers moeten hier 
een schaalsprong kunnen maken. Het is daarom belangrijk dat de agrarische sector niet wordt 
gehinderd in haar bedrijfsvoering. 

In ons buitengebied is ruimte voor: 

 Welstandsvrij bouwen en verbouwen, waarbij meerdere woningen op een erf zijn 
toegestaan. De vrijkomende erven kunnen de komende decennia met eigen inwoners en 
iedereen die zich wil aanpassen ingevuld worden. Deze ontwikkeling mag niet beperkt 
worden door lokale en/of provinciale regelgeving.  

 Verantwoorde schaalvergroting om de bedrijfsvoering verder te kunnen optimaliseren 
binnen de regels en afspraken van ons landelijk gebied. Ondernemers groeien mee met 
de tijd en worden hierin door de gemeente ondersteund. De gemeente heeft 
bijvoorbeeld een rol als gesprekspartner met andere overheden en 
landbouworganisaties. 

 Passende bedrijvigheid die past bij de uitstraling van wat ons buitengebied voortbrengt. 
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Bereikbaarheid 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al teveel gedoe van A naar B 
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van onze gemeente 
en provincie. 

 Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer rond het centrum van Emmeloord 
wordt geoptimaliseerd. 

 Verschillende vormen van vervoer moeten beter op elkaar worden aangesloten.  

 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. De goede infrastructuur en 
bijbehorende faciliteiten voor fietsers willen we in stand houden en waar nodig verbeteren. 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het is geen vervanger voor de auto, 
maar een aanvulling. We zijn terughoudend met het subsidiëren. We staan open voor 
innovatieve, kostenefficiënte alternatieven, zoals snelbussen, belbus en bijvoorbeeld een 
Uber-functie met slimme combinaties van (vrijwilligers)werk. 

 De gemeente stelt bij de inrichting van straten en wijken hoge eisen aan de 
verkeersveiligheid, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Samen met diverse 
partners en ouders creëren we een veilige omgeving. We zijn voorstander van initiatieven 
waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de 
buurt beter kan. 

 De gemeente streeft samen met de Provincie Flevoland naar een passende infrastructuur 
voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals de Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland en uitbreiding van het glastuinbouwgebied bij Luttelgeest en Ens. 

 Voor een goede doorstroming van het verkeer van het Zuiden van Nederland naar het 
Noorden is het doortrekken van de A50 van Hattemerbroek tot aan Ramspol van groot 
belang. De gemeente en provincie maken zich er hard voor om dit door het Rijk en 
Provincie Overijssel gerealiseerd te krijgen. 

 Een snelle, logistieke aan- en afvoer van producten vanuit Noordelijk Flevoland naar 
Flevokust geeft onze ondernemers economische kansen. De gemeente zet bij de Provincie 
en het Rijk in op de aanleg van een directe afslag op de A6.  

 Onze polder geeft ruimte voor de ontwikkeling van een hyperloop. Deze innovatie of 
wellicht andere ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit passen goed bij de 
ontwikkelruimte rond het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Duits- 
Nederlandse Windtunnel in Marknesse.  

 De doorstroming in het buitengebied van de polder wordt niet verder afgeremd door 60 
km-zones. Wat ons betreft, worden er niet meer 60 km-zones en drempels aangelegd.  

 Parkeren houden we gratis met voldoende parkeerplaatsen afgestemd op de vraag in het 
centrum en in de wijken. 



 

 

8 

Een schone omgeving 

We wonen graag in een schoon, leefbaar en opgeruimd gebied. Het is normaal dat mensen zelf 
een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, erf, straat en 
buitenweg. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als 
dat goed gebeurt, kan de afvalstoffenheffing omlaag.  
 
Wij vinden het belangrijk dat inwoners die hun afval goed scheiden hiervoor worden beloond. 
De ingezette daling van de afvalstoffenheffing voor inwoners kan dan worden doorgezet. Verder 
willen wij dat alle inwoners van de Noordoostpolder hun afval kosteloos kunnen wegbrengen 
naar het afvalstation in Emmeloord.  

 Om de overlast van ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse 
afvaldepots bij appartementen.  

 De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Zwerfvuil, vuiligheid rondom 
afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen worden snel 
hersteld. De kosten worden hierbij verhaald op de veroorzaker. 

 De gemeente gaat voortvarend samenwerking zoeken met het waterschap om oplossingen 
te vinden voor wateroverlast op het land en op straat. Ook weg- en natuuronderhoud hoort 
bij deze samenwerking. De gemeente stimuleert eigen initiatieven van inwoners.  

 

Mensen krijgen volop de ruimte 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief om gezamenlijk problemen op te lossen in hun 
leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. Er zijn allerlei vormen: 
openbaar groen netjes houden, het opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het 
gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Ze sluiten aan bij ons 
streven naar veel zelfstandigheid en bij ons streven naar een krachtige gemeente en een 
compacte overheid met een gezonde financiële positie.  

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente 
haar inwoners ondersteunt in de vorm van maatschappelijk vastgoed. De exploitatie zal in 
handen van stichtingen en verenigingen worden gelegd. Op deze manier blijft het mogelijk 
om diverse sterke activiteiten in de dorps- en wijkkernen van Noordoostpolder in stand te 

houden. 

 Bewonersinitiatieven worden op maat ondersteund. 

 De gemeente geeft letterlijk ruimte aan nieuwe vormen van recreatiefaciliteiten. Te denken 
valt aan campings, bungalowparken, camperplaatsen, kamperen bij de boer. Het is tevens 
belangrijk te blijven fungeren als recreatieve aanvoerzone van Friesland en Overijssel.  

 Aan de hand van de gemaakte keuzes in het open planproces wordt er voortvarend en vol 
vertrouwen uitvoering gegeven aan de centrumplannen voor Emmeloord. We blijven 
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openstaan voor nieuwe inzichten en initiatieven die uit de markt komen. Bijsturing van de 
uitvoering moet mogelijk blijven op basis van haalbaarheid en betaalbaarheid. 

 We vinden dat de verbinding van de Poldertoren met Emmeloord centrum moet worden 
verbeterd. De ontwikkeling van de Poldertoren wordt aan de markt overgelaten. 

 We willen goed nadenken over de invulling van het evenemententerrein in Emmeloord op 
de hoek van de Marknesserweg/Kamperweg. De locatie kan bijvoorbeeld ingezet worden 
voor (woon)beurzen en andere grote evenementen. 
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 Veiligheid 

Je veilig voelen is belangrijk 

Wonen in een veilige leefomgeving is voor alle inwoners van onze polder van groot belang. 
Helaas wordt de Noordoostpolder nog veel te vaak opgeschrikt door melding van inbraak, 
diefstal of pogingen daartoe. Veel inwoners hebben maatregelen getroffen om inbraak te 
voorkomen, zoals inbraakbeveiliging en camerabewaking, maar is dat wel genoeg? Met elkaar 
kunnen we een bijdrage leveren aan de veiligheid in onze leefomgeving. Elke inbraak of poging 
daartoe is er één te veel. Daarom zijn wij van mening dat het veiligheidsgevoel in onze polder 
moet worden verhoogd door: 

 Te zorgen voor voldoende wijkagenten in de dorpen, wijken en het buitengebied om 
inbraken en overlast in onze polder tegen te gaan. 

 Hard op te treden tegen overlast, inbraak, wietplantages en hangjongeren. 

 Het voortzetten van een goede afstemming tussen gemeente, politie, dorpen en wijken.  

 Het ondersteunen van initiatieven (bijv. WhatsApp-groepen) van dorpen en wijken in 
samenspraak met onze IGW´ers (Integraal Gebiedsgerichte Werkers). 

 Het inzetten van aanwezige glasvezelnetwerken in het buitengebied en op de 
industrieterreinen voor cameratoezicht. 

 Het 24 uur per dag beschikbaar zijn van politie, brandweer en ambulance. De 
hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. De aanrijtijden in het buitengebied 
vormen een aandachtspunt. Vanwege de grote afstanden in de Noordoostpolder moeten 
de posten in de dorpen gehandhaafd blijven. 

 Aangifte te kunnen doen op het bureau, via internet en via de eigen wijkagent. Deze 
komt in dat geval op afspraak langs. 

 Door vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze 
brandweervrijwilligers een hoge prioriteit te geven. Onze brandweer is namelijk sterk 
afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij 
andere hulpverlening. Om op de inzet van voldoende vrijwilligers te kunnen blijven 
rekenen, is de vergoeding voor absentie-uren onmisbaar. 

 Te voorkomen dat door verdergaande regionalisering van de brandweer en daardoor 
de aansturing van de brandweerkorpsen op afstand, de binding en motivatie van lokale 
vrijwilligers wordt ondermijnd. Vrijwilligers moeten zich gehoord voelen. 

 Burgerinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid in de buurt te stimuleren. Iedereen 
kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt, denk aan buurtpreventie, sociaal alarm en 
WhatsApp-groepen. Vooral voor de gebieden waar de aanwezigheid van BOA’s en 
politie beperkter is – zoals de dorpen en het buitengebied – moet dit soort initiatieven 
worden gestimuleerd. 
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 Door drugsdealers aan te pakken en drugspanden te sluiten met inzet van de 
bevoegdheden van de burgemeester. 

 Om illegaliteit en overlast rondom drugsgebruik en -handel zoveel mogelijk in te 
perken, gaat er serieus gekeken worden naar de mogelijkheden voor het vestigen van 
een coffeeshop. 

 

Criminelen worden hard aangepakt 

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal 
uit den boze. Hufters die dit verpesten, pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich 
voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en 
politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de 
bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 
  
 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen en worden 

herkend, voegen daar iets extra's aan toe. 
 

 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen 
op onze steun en die van het lokaal gezag. 
 

 De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan 
gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief 
gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de 
openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. 
 

 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 
cameratoezicht en helmcamera's. 
 

 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt 
om geweld of overlast tegen te gaan. 
 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 
 

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit 
veroorzaken. 

 
 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de 
mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur) hiervoor geeft. 



 

 

12 

 Economie 

De kansen in de regio pakken 

Pionieren zit in het DNA van ondernemers en inwoners in de Noordoostpolder. Het is belangrijk 
dat de gemeente en/of provincie initiatieven neemt tot samenwerking, acties bevordert en, waar 
mogelijk, financieel ondersteunt. Er liggen bij uitstek kansen op het gebied van composieten, 
precisielandbouw, metaalbewerking, logistiek en de voedselproductie. Kortom: Pionieren 3.0! 

 De Floriade in 2022 en het World Potato Congress 2021 zijn evenementen, die ook in de 
periode eraan voorafgaand kansen bieden voor innovatie en voor het samenvoegen van 
activiteiten. Ook is het een extra mogelijkheid om de Noordoostpolder een eigen gezicht te 
geven. We blijven ons volop inzetten voor het World Potato Congress in 2021 in 
combinatie met Potato Europe, dat natuurlijk in Emmeloord thuis hoort. We blijven volop de 
kansen van Emmeloord als World Potato City benutten.  

 De mogelijkheden van samenwerking in de regio moeten zo goed mogelijk worden benut. 
Haar centrale ligging moet de Noordoostpolder gebruiken om zich in alle geografische 
richtingen te ontwikkelen en te verbinden. Het is belangrijk om daarbij goede infrastructurele 
verbindingen (N50, A6, Flevokust, het spoor en Lelystad Airport) en netwerken te 
onderhouden en waar nodig tot stand te brengen.  

 Gemeente Noordoostpolder is lid van Regio Zwolle. Samen met 20 gemeenten vormen we 
een krachtige economische Top regio die kansen biedt voor de regio in het geheel en de 
Noordoostpolder in het bijzonder. Dit alles op basis van een gebundelde haal- en 
brengfunctie vanuit ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen. 

 De uitbreiding van Lelystad Airport naar een internationale luchthaven verbetert ons woon- 
en werkklimaat. Niet alleen vanaf de Randstad dient deze goed te worden ontsloten, maar 
ook vanuit Noord-Nederland is een snelle OV verbinding noodzakelijk met een aftakking 
naar Emmeloord-Urk.  

 De gemeenten Noordoostpolder en Urk moeten de versterking van de economische 
structuur en bedrijvigheid gezamenlijk hoog op de agenda te zetten. Een voorbeeld is de 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland die volop kansen biedt. 

 De Zuiderzeelijngelden worden ingezet voor het realiseren van economische infra 
structuurversterkende projecten in de Noordoostpolder en op Urk. Projecten dienen naast 
toetsing aan deze eis ook binnen de looptijd van het programma worden gerealiseerd. Er 
moet ruimte blijven voor afweging van nieuwe projecten in de Noordoostpolder, indien 
lopende projecten niet gehonoreerd (kunnen) worden. 

 De Noordoostpolder is dé proeftuin voor precisielandbouw. Samen met ondernemers dient 
gewerkt te worden aan een platform voor ‘toekomstige voedsel productie’ waarmee 
initiatieven ruimte krijgen om elkaar te versterken, te promoten en financiering vanuit 
provinciale -, rijksgelden en het gemeentelijk Pioniersfonds mogelijk te maken.  



 

 

13 

Duurzaamheid schept kansen 

We vinden het belangrijk om verstandig om te gaan met energie, water en het milieu goed te 
behandelen. Dat is van belang voor toekomstige generaties. 

Duurzaamheid biedt daarnaast kansen voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 
economische winst. Wij willen duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen 
en procedures te vereenvoudigen in plaats van door subsidies in het vooruitzicht te stellen.  

 Elektrische auto's zijn een goede en milieuvriendelijke manier om van A naar B te komen. 
De gemeente draagt bij aan de installatie van voldoende oplaadpunten. 

 Wij stimuleren duurzame energie bij voorkeur met zonnecellen op daken in plaats van op 
onze kostbare landbouwgrond. Minder regels en eenvoudiger procedures moeten 
duurzaamheid bevorderen, niet subsidies. 

 De Noordoostpolder heeft de afgelopen decennia vol ingezet op windenergie. Met 86 
molens voor 400.000 huishoudens vinden wij dat onze polder meer dan voldoende heeft 
bijgedragen aan de opwekking van windenergie. Wij willen dat de 26 solitaire windmolens in 
ons gebied niet mogen uitbreiden en aan het eind van hun technische levensduur worden 
afgebroken. Behoud het open karakter van onze polder – wij willen geen woud aan 
windmolens zoals in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.  

 Het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas zal moeten minderen in 
verband met de opwarming van de aarde. Ze worden steeds schaarser en raken op den 
duur op. Schaliegas wordt als een optie genoemd voor onze energievoorziening. Om 
onvoorziene schade aan onze polder (inwoners, agrarische en recreatiegebieden) te 
voorkomen, zijn wij tegen deze vorm van energiewinning. 

 De gemeente staat samen met haar inwoners en bedrijven voor de opgave om fossiele 
brandstoffen in de opmaat naar 2050 stap voor stap terug te dringen. Dit kan onder andere 
door het niet meer aanleggen van aardgas in nieuwbouwwijken. De energieleveranciers 
worden de komende jaren uitgedaagd om aardgas in stappen te vervangen door duurzame 
energiebronnen en nieuwe, veilige technieken. 

 Het streven naar Energieneutraal 2030 Noordoostpolder onderschrijven we maar mag er 
niet toe leiden dat inwoners en ondernemers verplicht worden investeringen te doen. 

 De gemeente stimuleert nieuwe vormen van warmtebronnen, zoals bio vergisting, 
geothermie, aardwarmte en houdt deze ontwikkelingen niet tegen met regels. 
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Ondernemers krijgen volop de ruimte 

Een groeiende economie is van groot belang voor de samenleving. Ruimte om te ondernemen 
is daarvoor een absolute voorwaarde.  Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de 
gemeente door investeringen in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Als het goed gaat 
met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente en haar inwoners. 

 Bij de invulling van de uitvoeringsagenda voor het stadshart van Emmeloord zijn vooral 
ondernemers en investeerders aan zet. De mogelijkheden moeten uiteraard worden 
getoetst aan de uitgangspunten, maar er moet ook ruimte blijven voor aanpassingen op 
basis van voortschrijdend inzicht en economische haalbaarheid. 

 Winkelgebieden buiten het stadshart van Emmeloord, vragen ook onze aandacht met 
oplossingen voor een goede verkeersafwikkeling en parkeergelegenheid. 

 Het terrassen- en uitstallingsbeleid moet ruimte bieden aan ondernemers, waarbij we 
rekening houden met de doorstroming van het winkelend publiek en de uitstraling van 
het winkelgebied. 

 Ondernemers weten zelf het best hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de 
gemeente hen niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven met lagere 
belastingen en minder regels, stimuleren wij ondernemers het beste te doen.  

 Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun winkels open of dicht gaan. 
Ook op zon- en feestdagen. 

 Vergunningen willen we zoveel mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen. De 
geldigheidsduur verlengen we door een meldingsplicht, algemene regels of waar dat 
eenvoudig kan. 

 We willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet te controleren 
regels.  

 We blijven ons volop inzetten op acquisitie. Voor de Noordoostpolder moeten we de 
pijlen ook richten op de (agrarische) verwerkende industrie. Daarmee kunnen we kansen 
creëren voor bedrijven die aanvullend opereren.  

 Innovaties en start-ups met nieuwe technieken en materialen, zoals composiet passen 
prima in de Noordoostpolder, De hightech-omgeving van het NLR en DNW vormt een 
vruchtbare bodem voor Pionieren 3.0 met geomatica, 3D-printing, drones en mobiliteit.  

 Voldoende gekwalificeerd personeel is van groot belang in het algemeen en in de 
techniek in het bijzonder. Met doorlopende leerlijnen op mbo-niveau willen we 
zorgdragen voor een passend aanbod, bij voorkeur aangevuld met een dependance van 
een hbo-instituut. 

 Wij gaan ons inzetten voor een taskforce die afgestudeerde studenten uit de polder en 
daarbuiten gaat interesseren om in Noordoostpolder te wonen en te werken. Om jonge 
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hoogopgeleiden binnen de grenzen van de Noordoostpolder te houden en te krijgen, 
willen we inzetten op een inspirerende hightech woon/werk campus. 

 De gemeente Noordoostpolder moet alle mogelijkheden aangrijpen om zich via externe 
reclame te presenteren, zoals bijvoorbeeld met een digitale reclamezuil langs de A6 of 
met vrachtwagenreclame. 

 De bedrijventerreinen dienen van goede kwaliteit te zijn, waarbij cameratoezicht, goede 
wegen en uitstraling van belang zijn. In samenwerking met het bedrijfsleven is een 
inhaalslag nodig. De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ wil efficiënt ruimtegebruik 
stimuleren en maakt het meer noodzakelijk om te bouwen op plekken waar panden zijn 
verouderd of afgebroken, oftewel ‘inbreiden’.  

 De gemeente is een dienstverlenende organisatie. Waar mogelijk moet zij wensen van 
ondernemers vervullen en beperkingen die dat blokkeren opheffen. 

 Via het digitale ondernemersplatform, NOPLinc worden ondernemers ondersteund. We 
willen cross-overs tussen bedrijven stimuleren en meebouwen aan deze Lokale 
Interactieve Netwerk Community, die ook een ondernemersloket functie moet hebben. 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat 
de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert en ondersteunt. Recreatie in de natuur 
mag altijd. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbaar permanente 
schade aan de natuur wordt toegebracht. 

 

Iedereen doet mee 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een 
goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en 
eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  
  
 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 

zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.  

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken 
de gemeente een leukere plek om te wonen. 

 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.  

 De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt 
zijn, kunnen daarna weer aan het werk. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, 
kunnen deels aan het werk. 
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 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen 
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag 
te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat de gemeente voor 
het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mag verwachten. Wie bijstand krijgt en 
de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar werk gaat, moet je 
erop vooruit gaan. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) 
schaffen we af. 

 Om te zorgen dat werken meer gaat lonen, stellen we de grens voor inkomensregelingen op 
100% van het sociaal minimum. 

 Er zijn in de loop van de jaren veel gemeentelijke regels bij gekomen. De regelgeving moet 
worden ingeperkt om te zorgen dat werken interessanter wordt dan thuiszitten. 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste 
cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. 

 In de Noordoostpolder stijgt het aantal mensen met een bijstandsuitkering schrikbarend, 
zelfs nu de economie weer groeit. Wij vinden dat we hiervoor de noodklok moeten luiden 
door te zorgen dat meer mensen aan het werk gaan. Ga je niet werken, terwijl je dat wel 
kunt, dan kun je uiteindelijk je uitkering verliezen. 

 Er komt geen experiment met het basisinkomen. 

 Er lijkt sprake te zijn van verdringing tussen het werk dat arbeidsmigranten doen en mensen 
met een bijstandsuitkering. Dit mag geen reden zijn om in de kaartenbak van de bijstand te 
blijven zitten. 
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 Onderwijs en cultuur 

Kinderen voelen zich hier thuis en gaan met plezier naar school 

Op school bieden wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 
omgaan. Dat is ook een van de belangrijkste taken van ouders. Op school leer je wat normaal is 
en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, 
maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen. 
  
 De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede 

mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. 

 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er 
mogelijkheden zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor 
muziek, sport en cultuur.  

 De vorming van Integrale Kind Centra waarmee de ontwikkelingskansen van kinderen van 
0 tot 13 jaar worden vergroot, moet doorgezet worden. Alles onder één dak heeft onze 
voorkeur.  

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een 
taak bij het op tijd signaleren van radicalisering, loverboys, pesten en huiselijk geweld. 

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt. 

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 
worden op functies en vaardigheden voor later. 

 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs 
willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf. 

 We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.  

 Schoolgebouwen vormen een belangrijk deel van het maatschappelijk vastgoed waar de 
gemeente, samen met de schoolbesturen, voor verantwoordelijk is. Er kunnen in het 
(speciaal) voortgezet en primair onderwijs vernieuwingen en/of renovaties worden 
gerealiseerd, mits scholen zoveel mogelijk samengaan of samenwerken. Bijdrage aan 
investeringen in onderwijs huisvesting wordt ook van de schoolbesturen verlangd. 
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Genieten van de natuur 

We houden allemaal van de natuur. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. 
Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en is de natuur 
toegankelijk voor recreatie.  
 
 Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand 

gaan. 
 
 Onze bossen bieden volop mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Staatsbosbeheer 

moet hiervoor alle ruimte krijgen van de gemeente, zoals het ontwikkelen van outdoor-
activiteiten, een off-road centrum of het organiseren van bijzondere evenementen. 

 

 Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en 
milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te 
leggen of met subsidies te strooien. 

  
 Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid 

grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets 
aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 

 
 Onze land- en tuinbouwbouwondernemers zijn de beste beheerders van onze natuur. We 

stimuleren agrariërs om aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land- en 
tuinbouwgebied onnodig op te geven voor ‘natuurontwikkeling’. 

 

Hier is ruimte voor sport 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor de gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 
contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.  
  
 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het beleid voor ruimtelijke ordening. Aan de 

gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage 
worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 
 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 
 

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. 
 
 Het binnenzwembad van het Bosbad moet behouden blijven en we willen onderzoek doen 

naar de toegevoegde waarde van het buitenbad ten opzichte van zwemplas Wellerwaard. 
Er moet onderzocht worden of overdracht van het complete zwembad aan een commerciële 
partij een reële optie is. 
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Hier is aandacht voor kunst en cultuur 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie en dat heeft weer een positief effect op de economie.  
  
Cultuur in de Noordoostpolder is van iedereen. Voor ons zijn daarin cultuuronderwijs en het 
beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkst. 
  

 Wij vinden het van belang dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en 
cultuur van de Noordoostpolder kennen. Daarbij horen cultuurhistorische evenementen 
zoals de Sinterklaas-intocht, het Tulpenfestival en Pieperfestival. 
 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 
basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 
 

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 
inkomsten binnenhalen. 
 

 Het verlenen van vergunningen kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een 
zogenoemd (digitaal) evenementenloket. Bij kleinschalige evenementen vinden wij dat de 
veiligheidseisen laagdrempeliger mogen zijn.  
 

 Wij willen de lokale parels op het gebied van recreatie benutten om de Noordoostpolder 
beter op de kaart te zetten. De status van Werelderfgoed is geen garantie dat een locatie 
een publiekstrekker wordt. We zijn geen voorstander van een Werelderfgoedcentrum 
losstaand van Middelbuurt of het voormalig eiland Schokland. Een Werelderfgoedcentrum 
moet aantoonbaar leiden tot meer bezoekers. 
 

 Het Cultuurbedrijf woont samen met het Muzisch Centrum en heeft een investering gedaan 
in het theater. Het Cultuurbedrijf kan op deze manier doorgaan, waardoor nieuwbouw 
voorlopig niet nodig is. 

 

 Wij vinden het belangrijk dat het subsidiëren van losstaande culturele evenementen nooit 
van structurele aard is. Voor de opstartfase kan mogelijk een subsidie worden aangevraagd, 
maar voor de lange termijn is een sluitende exploitatiebegroting op eigen kracht altijd de 
inzet. 
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Nieuwkomers passen zich aan 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit een oorlogsgebied komen, maar 
als het veilig is, moeten ze weer terug naar hun thuisland. 
  
 Zolang nieuwkomers in de Noordoostpolder zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze 

de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, 
werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De 
gemeente ondersteunt dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in 
de Nederlandse taal. 

 We sluiten niemand uit. Er zijn in de Noordoostpolder heel veel nieuwkomers die hun eigen 
weg hebben gevonden en zijn geïntegreerd in onze samenleving. Dat hebben zij zelf 
gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. We zijn daar trots op en 
verwachten ook van anderen dat ze hun kansen benutten. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 
gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. 

 Een afzonderlijk mannen- en vrouwencentrum draagt niet meer bij aan de integratie van 
nieuwkomers. Daar zijn voldoende andere sociale mogelijkheden voor, zoals buurthuizen en 
georganiseerde gezelligheidsactiviteiten.  

 We willen dat de gemeente haar financiële middelen verstandig gebruikt. We subsidiëren 
daarom alleen activiteiten die de integratie bevorderen en waar de nut en noodzaak van 
zijn aangetoond. 
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 Gezondheid 

Iedereen verdient goede zorg 

Als je gezondheid je in de steek laat, ondersteunen we elkaar. We vinden het normaal dat 
familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers 
klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  
  
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 
aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  
  
 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor 

iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente de 
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. In 
zulke situaties willen wij dat er iemand is die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de 
regels en in jouw belang meedenkt. 

 We zijn er trots op dat veel mensen met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg 
is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te 
voorkomen dat zij overbelast raken. 

 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 
kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten. 

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de 
gemeente een eigen bijdrage. 

 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die zijn overgegaan naar de gemeente worden 
volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht, zodat er met hetzelfde geld meer mensen 
kunnen worden geholpen, waarbij we kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.  

 Stapeling van zorgregelingen moet stoppen.  

 De zorg moet budgetneutraal worden uitgevoerd. Binnen de beschikbare budgetten willen 
we de zorg dichtbij de mensen brengen. 

 We willen dat 24 uurs (spoed)zorg in Noordoostpolder gegarandeerd wordt door in te 
zetten op een “zorgplein” waar de huisartsenpost en ambulancedienst wordt gecombineerd 
bij het ziekenhuis. Wij ondersteunen een vergaande samenwerking van de 2 ziekenhuizen 
op dit zorgplein tot één integraal ziekenhuis met een hoge kwaliteit aan zorg. 
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 Overheid en geld 

Een dienstbare en moderne gemeente 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering en innovatie 
hebben voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die alle producten digitaal aanbiedt 
voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is 
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kan 
iedereen zaken regelen wanneer het hem of haar uitkomt.  
 
 We vinden het normaal dat de gemeente snel opneemt wanneer je belt en dat de gemeente 

er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor haar inwoners, niet 
andersom. 
 

 We willen dat het gemeentehuis moderne openingstijden (bijvoorbeeld koopavonden, 
zaterdagochtend) heeft voor zaken die je niet ook digitaal kunt regelen. Ook willen we dat 
gemeenteambtenaren op afspraak naar je toe kunnen komen.  Een nieuw ID-bewijs kun je 
ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk. 
 

 De gemeente zorgt ervoor dat informatiesystemen bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie 
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. Innovatieve, moderne technieken worden 
hiervoor ingezet. 
 

 De gemeente richt zich op haar dienstbare kerntaken voor de inwoners en ondernemers. 
Overige taken worden in samenwerking met andere overheden of door derden uitgevoerd.  
 

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente gaat meer gebruik maken 
van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online 
toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en -antwoorden worden 
voortaan online gezet. 
 

 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van 
inwoners kan waarborgen. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale 
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen. 
 

 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor 
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende 
digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten ‘generieke digitale infrastructuur’. 

 

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. 
 
 Passend organiseren is de norm, geen uitzondering. 
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De overheid zit je niet in de weg 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang 
zijn voor de samenleving, stimuleert en ondersteunt. Bijvoorbeeld door het geven van advies, 
het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van 
verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een 
vroeg stadium worden betrokken bij de besluitvorming.  
 
 Wij gaan voor een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang 

voor inwoners. 
 

 De gemeente heeft een regionale opstelling en richt de blik naar buiten. Gemeentelijke 
taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als 
daarmee voordeel wordt behaald, zoals met Urk, Dronten en Steenwijkerland. 
 

 Om kosten te besparen en effectief te werken, heeft de gemeente oog voor samenwerking 
met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Waterschap en Rijk.  
 

 De Omgevingswet leidt tot minder regels en maakt het eenvoudiger om ruimtelijk te 
plannen. De gemeente voert de Omgevingswet actief uit. 

 

De gemeente gaat verstandig met belastinggeld om 

We zijn voorstander van minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. 
Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de 
gemeente uitgeeft, is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom 
verstandig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt 
uitgegeven.  

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. 

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat 
allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. 

 De woonlasten (zoals de OZB) moeten naar beneden. 

 Een gezond financieel huishoudboekje is van groot belang. We vinden dat de gemeente een 
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven 
dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor 
structurele extra uitgaven. 

 De verslaglegging van uitgaven en inkomsten moet transparant en toegankelijk zijn.  

 Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij willen stimuleren dat de schuldratio en de netto 
schuldquote op een aanvaardbaar niveau zijn. 


