Achtergrondinformatie over de werkgroep omwonenden MITC (klankbordgroep)
Gemeente Noordoostpolder nodigt omwonenden van het NLR terrein uit om deel te nemen
aan een klankbordgroep MITC. Burgemeester en wethouders betrekken u op deze wijze
graag bij de voorbereiding van het (eventuele) plan voor de ontwikkeling van MITC. Op deze
wijze heeft u, al voor de officiële besluitvorming, de mogelijkheid om uw ideeën in te
brengen. De wettelijk voorgeschreven procedures over inspraak en bezwaar worden
vanzelfsprekend in acht genomen. Tijdens de voorbereiding gaat de gemeente met de
klankbordgroep in gesprek over het project.
In dit document staat beschreven hoe deze werkgroep van omwonenden wordt
samengesteld en hoe de gemeente met deze klankbordgroep samenwerkt.
Samenstelling klankbordgroep
Er wordt een klankbordgroep ingesteld van minimaal 5 personen en maximaal 8 personen.
Voor dit project kiezen we voor een vertegenwoordiger van de Repelweg, de
Vollenhoverweg en de Voorsterweg, omdat dit de direct omliggende wegen zijn. Ook
dorpsbelang Marknesse en Belangenvereniging Vollenhove Stad krijgen de mogelijkheid
zich in de klankbordgroep te vertegenwoordigen.
U kunt deelnemen aan klankbordgroep als u 18 jaar of ouder bent en voldoet aan één van de
volgende criteria:
U bent bewoner / ondernemer aan Voorsterweg, Vollenhoverweg, Repelweg in Marknesse
en staat als zodanig ingeschreven in gemeente Noordoostpolder;
U bent vertegenwoordiger van één van de twee eerder genoemde dorpsbelangen;
U heeft een grondpositie aan deze wegen.
De gemeente heeft een voorkeur voor een combinatie van bewoners en ondernemers.
Wanneer er meerdere geïnteresseerden zijn, kijkt de gemeente in overleg met de
betrokkenen wie zitting krijgt in de klankbordgroep.
Aanmelden voor klankbordgroep kan door uiterlijk 18 februari een email te sturen naar
mitc@noordoostpolder.nl.
Functie en taken van de klankbordgroep
Gemeente Noordoostpolder vraagt de klankbordgroep om mee te denken bij de
voorbereiding van het plan en om suggesties te doen voor verbetering. De functie en taken
van de klankbordgroep zijn als volgt te omschrijven:
a) Het behartigen en vertegenwoordigen van het belang van de inwoners, ondernemers
of eigenaren in het overleg met de gemeente, door het inbrengen van suggesties,
ideeën en adviezen en bedenkingen;
b) Kennis nemen van de beschikbare (onderzoeks)informatie, deze doorgeven en
bespreken met belanghebbenden en de reacties terugkoppelen.

Aantal overlegmomenten
Het is de verwachting dat de klankbordgroep 2-3 maal bijeenkomt.
Vertegenwoordigde belangen
Een klankbordgroep vertegenwoordigt mogelijk verschillende belangen. Hiervoor moet
ruimte zijn en daarom is het belangrijk dat:
a) Elke deelnemer zich aanmeldt op persoonlijke titel; een vervanger of waarnemer
wordt niet toegestaan;
b) De klankbordgroep bindt zich niet aan één belang, mening of opvatting die door het
grootste deel van de groep wordt gedragen. Er is plek voor elke opvatting.
Status klankbordgroep
a) De klankbordgroep is een informele werkgroep en heeft geen formele status. De
klankbordgroep heeft geen formele rechten en bevoegdheden;
b) De adviserende inbreng van de klankbordgroep vindt plaats in de voorbereidingsfase
voorafgaand aan de formele bestemmingsplan-procedure. In deze fase worden de
lijnen uitgezet en afwegingen en keuzes gemaakt die ten grondslag liggen aan de
latere inrichting van het plan;
Afspraken communicatie gemeente/klankbordgroep
a) Adviezen, ideeën, suggesties en bedenkingen van de klankbordgroep worden in de
verslagen van de klankbordgroepvergaderingen en eventuele overige overlegde
stukken vastgelegd;
b) De voorzitter van de klankbordgroep wordt onderling gekozen en zorgt voor
verslaglegging van de klankbordgroepvergaderingen. Desgewenst kan de gemeente
daarbij ondersteunen. Het verslag wordt aan de leden van de klankbordgroep
toegezonden;
c) Eventuele op- en aanmerkingen op het verslag worden met persoonsverwijzing
gehecht aan het verslag van de vergadering waarin deze worden ingebracht;
d) De verslagen zijn beschikbaar op relevante momenten in het proces ter informatie en
ter kennisname. beschikbaar voor de bestuursorganen (het college van B&W en de
gemeenteraad).

