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Aan de griffie van de Provinciale Staten van Drenthe,

In de bijlage vindt u een brief van de gemeenteraad Noordoostpolder over de aangenomen Motie ‘De
Lelylijn in de landelijke verkiezingsprogramma’s van 2021’.
Wilt u deze brief met bijlage onder de aandacht brengen van de leden van uw Staten?

Alvast hartelijke dank,

Met vriendelijke groet,
Boukje Hoekstra
Medewerker Griffie

Gemeente Noordoostpolder 
Postbus 155, 8300 AD Emmeloord 
w: www.noordoostpolder.nl 

http://www.noordoostpolder.nl/



gemeente


NOORDOOSTPOLDER


Aan de statenleden van de Provinciale Staten 
van Groningen, Friesland en Flevoland


Zaaknummer Datum
017172370 22 april 2020


Onderwerp Bijlagen Inlichtingen
Aangenomen motie inzake de 1 mw. B. Hoekstra, 06 82 66 25 86
Lelylijn


Beste statenleden,


In onze raadsvergadering van 14 april stond de motie 'De Lelylijn in de landelijke 
verkiezingsprogramma's van 2021’ op de agenda. In deze brief informeer ik u over het vervolg van 
deze unaniem aangenomen motie. In de bijlage vindt u de ondertekende motie.


Wij vragen u uw invloed aan te wenden de Lelylijn in het verkiezingsprogramma te krijgen
Het is namelijk van groot belang dat de partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer de Lelylijn opnemen in het verkiezingsprogramma. Wij vragen u daarom uw invloed maximaal 
aan te wenden dat te realiseren richting uw landelijke partij, of richting de partij die het dichtst bij het 
gedachtegoed van de lokale partij staat.


De Lelylijn is van groot belang
De motie onderstreept nogmaals het belang van de komst van een hoogwaardige OV-verbinding 
tussen de Randstad en Groningen, c.q. Noord-Duitsland, via Emmeloord, Heerenveen en Drachten. 
De zogeheten Lelylijn. Zoals u ongetwijfeld weet is er bij veel mensen behoefte aan goed en 
duurzaam Openbaar Vervoer, binnen en buiten uw regio.


Er is een breed draagvlak voor deze ontbrekende schakel
Eerder namen wij als gemeenteraad unaniem een motie aan, waarin ons college gevraagd is in te 
zetten op een lobby om deze lijn onder de aandacht te brengen. Ook in onder andere de Provinciale 
Staten van Flevoland en Fryslan en in andere politieke gremia zijn in de afgelopen periode 
vergelijkbare statements afgegeven.


Heeft u nog vragen? Bel of mail mij gerust
U bereikt mij van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Mijn telefoonnummer is 06 48 
13 46 14. U kunt ook een e-mail sturen naar qriffie@noordoostpolder.nl.


Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad,


♦
GEMEENTEHUIS Harmen Visserplein 1 | 8302 BW Emmeloord | T+31 (0)527 63 39 11 | www.noordoostpolder.nl ^


CORRESPONDENTIE Postbus 155 | 8300 AD Emmeloord | F+31 (0)527 61 70 20 | info@noordoostpolder.nl
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gemeente


NOORDOOSTPOLDER
RAAD


MOTIE 2020-04-13
Onderwerp: De Lelylijn in de landelijke verkiezingsprogramma's van 2021


De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14-04-2020
gehoord de beraadslagingen,


overwegende dat
1. er in december 2019 in de Tweede Kamer unaniem een motie is aangenomen 


voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn;
2. er in het Noorden en in Flevoland, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau, 


als bij VNO-NCW, volop draagvlak is voor de Lelylijn;
3. de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 zijn;
4. op korte termijn alle landelijke partijen gaan starten met het schrijven van hun 


verkiezingsprogramma's voor deze verkiezingen,


van mening dat
1. de Lelylijn van groot belang is voor de sociaal-economische ontwikkeling van 


Flevoland en Noord-Nederland;
2. de Lelylijn de afstand verkleint en dus de bereikbaarheid tussen de Randstad en 


het Noorden vergroot en daarmee ook de vitaliteit van het platteland;
3. hierdoor de Randstad en het Noorden zowel in reistijd als in mentaal opzicht 


dichterbij elkaar komen te liggen;
4. de Lelylijn een bijdrage levert aan het terugdringen van de uitstoot van C02 en 


stikstof en de druk op de woningmarkt in de Randstad;
5. dit het juiste moment is om de landelijke partijen aan te sporen de Lelylijn op te 


nemen in hun verkiezingsprogramma's;
6. Gemeenten, Provinciale Staten en de daarin vertegenwoordigde fracties hier een 


belangrijke bijdrage aan kunnen leveren door deze boodschap over te brengen 
aan de landelijke politiek,


spreekt uit dat
1. het van groot belang is dat de partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de 


Tweede Kamer de Lelylijn opnemen in het verkiezingsprogramma;
2. alle fracties in de Gemeenteraden en de Staten die aan het beoogde Lelylijntracé 


liggen opgeroepen worden hun invloed maximaal aan te wenden om de Lelylijn in 
het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van hun 
landelijke partij te krijgen (of van de partij die het dichtst bij het gedachtegoed 
van de lokale partij staat),


verzoekt de griffie
deze motie te versturen naar alle gemeenteraden en provincies die op het tracé 
liggen van de toekomstige Lelylijn.


en gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam:
CDA Johan Goos


D66 Wim van Wegen







GroenLinks


ONS


SP


PU


CU-SGP


PvdA Noordoostpolder 


VVD


Hylke Hekkenberg


Bert-Jan Aling 


Denise van Sluijs


Toon van Steen


Voor:


Tobias van Dijk 


Rien van der Velde 


Bouke Wielenga


CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP,


Tegen: 0


Besluit gemeenl eraad: Aangenomen / verworpen







gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Onderwerp Bijlagen 
Aangenomen motie inzake de 1 
Lelylijn 

Beste statenleden, 

Aan de statenleden van de Provinciale Staten 
van Groningen, Friesland en Flevoland 

Zaaknummer 
017172370 

Datum 
22 april 2020 

Inlichtingen 
mw. 8. Hoekstra 

In onze raadsvergadering van 14 april stond de motie 'De Lelylijn in de landelijke 
verkiezingsprogramma's van 2021' op de agenda. In deze brief informeer ik u over het vervolg van 
deze unaniem aangenomen motie. In de bijlage vindt u de ondertekende motie. 

Wij vragen u uw invloed aan te wenden de Lelylijn in het verkiezingsprogramma te krijgen 
Het is namelijk van groot belang dat de partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer de Lelylijn opnemen in het verkiezingsprogramma. Wij vragen u daarom uw invloed maximaal 
aan te wenden dat te realiseren richting uw landelijke partij, of richting de partij die het dichtst bij het 
gedachtegoed van de lokale partij staat. 

De Lelylijn is van groot belang 
De motie onderstreept nogmaals het belang van de komst van een hoogwaardige OV-verbinding 
tussen de Randstad en Groningen, c.q. Noord-Duitsland, via Emmeloord, Heerenveen en Drachten. 
De zogeheten Lelylijn. Zoals u ongetwijfeld weet is er bij veel mensen behoefte aan goed en 
duurzaam Openbaar Vervoer, binnen en buiten uw regio. 

Er is een breed draagvlak voor deze ontbrekende schakel 
Eerder namen wij als gemeenteraad unaniem een motie aan, waarin ons college gevraagd is in te 
zetten op een lobby om deze lijn onder de aandacht te brengen. Ook in onder andere de Provinciale 
Staten van Flevoland en Fryslän en in andere politieke gremia zijn in de afgelopen periode 
vergelijkbare statements afgegeven. 

Heeft u nog vragen? Bel of mail mij gerust 
U bereikt mij van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Mijn telefoonnummer is 06 48 
13 46 14. U kunt ook een e-mail sturen naar griffie@noordoostpolder.nl. 

Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad, 

De heer R.F. Wassink 

♦ 
♦ ♦ 

♦ GEMEENTEHUIS 

CORRESPONDENTIE 

Harmen Visserplein 1 1 8302 BW Emmeloord 

Postbus 155 1 8300 AD Emmeloord 

T +31 (0)527 63 39 11 1 www.noordoostpolder.nl 

F +31 (0)527 61 70 20 1 info@noordoostpolder.nl 
♦
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2020-04-13
Onderwerp: De Lelylijn in de landelijke verkiezingsprogramma's van 2021

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14-04-2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. er in december 2019 in de Tweede Kamer unaniem een motie is aangenomen 

voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn;
2. er in het Noorden en in Flevoland, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau, 

als bij VNO-NCW, volop draagvlak is voor de Lelylijn;
3. de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 zijn;
4. op korte termijn alle landelijke partijen gaan starten met het schrijven van hun 

verkiezingsprogramma's voor deze verkiezingen,

van mening dat
1. de Lelylijn van groot belang is voor de sociaal-economische ontwikkeling van 

Flevoland en Noord-Nederland;
2. de Lelylijn de afstand verkleint en dus de bereikbaarheid tussen de Randstad en 

het Noorden vergroot en daarmee ook de vitaliteit van het platteland;
3. hierdoor de Randstad en het Noorden zowel in reistijd als in mentaal opzicht 

dichterbij elkaar komen te liggen;
4. de Lelylijn een bijdrage levert aan het terugdringen van de uitstoot van C02 en 

stikstof en de druk op de woningmarkt in de Randstad;
5. dit het juiste moment is om de landelijke partijen aan te sporen de Lelylijn op te 

nemen in hun verkiezingsprogramma's;
6. Gemeenten, Provinciale Staten en de daarin vertegenwoordigde fracties hier een 

belangrijke bijdrage aan kunnen leveren door deze boodschap over te brengen 
aan de landelijke politiek,

spreekt uit dat
1. het van groot belang is dat de partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de 

Tweede Kamer de Lelylijn opnemen in het verkiezingsprogramma;
2. alle fracties in de Gemeenteraden en de Staten die aan het beoogde Lelylijntracé 

liggen opgeroepen worden hun invloed maximaal aan te wenden om de Lelylijn in 
het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van hun 
landelijke partij te krijgen (of van de partij die het dichtst bij het gedachtegoed 
van de lokale partij staat),

verzoekt de griffie
deze motie te versturen naar alle gemeenteraden en provincies die op het tracé 
liggen van de toekomstige Lelylijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam:
CDA Johan Goos

D66 Wim van Wegen



GroenLinks

ONS

SP

PU

CU-SGP

PvdA Noordoostpolder 

VVD

Hylke Hekkenberg

Bert-Jan Aling 

Denise van Sluijs

Toon van Steen

Voor:

Tobias van Dijk 

Rien van der Velde 

Bouke Wielenga

CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP,

Tegen: 0

Besluit gemeenl eraad: Aangenomen / verworpen


