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Geachte leden van de staten en gemeenteraden,
Tijdens de laatste vergadering van de Tweede Kamer voor het
zomerreces zijn de volgende moties die in het belang zijn aangenomen
of aangehouden.
Motie Remco Dijkstra is aangehouden en zeer relevant ook wegens
doortrekken naar Bremen en Hamburg
Motie Lacin is aangenomen
Motie Kröger is aangenomen en is relevant in verband met
doortrekken naar Bremen en Hamburg
Motie Van der Graaf is van belang voor de financiering maximale
financiering via TEN-T is 40 % van het budget.
Vooraf aan de bespreking had de gemeenteraad van de
Noordoostpolder al een motie aangenomen gerelateerd aan de
gebiedsontwikkeling. Ook bij de provincies en gemeenten behoren deze
vragen nu op tafel gelegd te worden.
Bij de staten en gemeenten waar het BO-MIRT van juni 2019 wel onder
collegebrief ontvangen is lijkt het raadzaam dit type informatie mee te
nemen.
Met vriendelijke groet,
Frank Menger

Noordoostpolder

D66

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2020-06-14L
Onderwerp: Goede infrastructuur bij grootschalige nieuwbouw
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29-06-2020
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het college in de Perspectiefnota aangeeft rekening te houden met nieuwe woningbouw;
2. dit aansluit op de door de regering uitgesproken ambitie de komende tien jaar 845.000
nieuwe woningen te willen bouwen;
3. er recent in de Tweede Kamer motie Koerhuis is aangenomen om planologisch te kijken in
de provincie Flevoland voor de bouw van 100.000 woningen;
4. de gemeente Noordoostpolder een van de beoogde locaties is;
5. er buiten de autonome ontwikkeling voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van een nieuwe
woonwijk,
van mening dat
1. naast andere Flevolandse gemeenten Noordoostpolder een belangrijke bijdrage kan leveren
aan het woningtekort in Nederland, mede vanwege de beschikbare ruimte;
2. de druk op de huizenmarkt in de Randstad en andere stedelijke gebieden waarschijnlijk
afneemt wanneer er voldoende woningen gebouwd gaan worden in Flevoland en elders;
3. de gemeente Noordoostpolder een aantrekkelijke locatie vormt vanwege de gunstige
huizenprijzen op de markt;
4. het om die reden te verwachten is dat meer mensen van buitenaf er willen komen wonen;
5. mensen gemakkelijker buiten de Randstand en andere stedelijke gebieden gaan wonen bij
een betere bereikbaarheid en om die reden de noodzaak van een goede infrastructuur (met
als prioriteiten de Lelylijn en vierbaansweg N50) een voorwaarde is;
6. een goede bereikbaarheid ook een gunstige uitwerking zal hebben op het aantrekken van
nieuwe bedrijven en werkgelegenheid;
7. de aanleg van een nieuwe woonwijk (waarbij gedacht wordt aan 6000 woningen) dan ook
niet los gezien kan worden van inzetten op verbetering van de bereikbaarheid van
Noordoostpolder;
8. de realisatie van grootschalige woningbouw in Noordoostpolder een gunstige uitwerking heeft
op het op peil houden van het voorzieningenniveau binnen onze gemeente,
verzoekt het college
1. bij de regering kenbaar te maken dat Noordoostpolder een rol voor zich ziet weggelegd om
het woningtekort in Nederland op te lossen - bijvoorbeeld via de totstandkoming van een
woondeal voor Flevoland - en bij een positieve reactie met de gemeenteraad een visie te
ontwikkelen over het volgende vraagstuk:
Kunnen of willen wij als gemeente een bijdrage leveren aan het woningtekort in
Nederland? Daarbij kunnen de mogelijke aspecten aan bod komen:
A) Is een nieuwe wijk gaan aanleggen in Emmeloord en de dorpen een optie
B) Dit koppelen aan een goede bereikbaarheid en infrastructuur, zoals de aanleg van de
Lelylijn, zodat onze gemeente beter als nu goed bereikbaar wordt
C) Heeft dit voor Noordoostpolder de gewenste positieve sociaaleconomische effecten,
waarbij gedacht kan worden aan woon- en werkklimaat, vestigingsklimaat en het toerisme:
2. de raad actief op de hoogte te houden over de rol van Noordoostpolder in de door de
regering aangekondigde grootschalige woningbouw, zodat werk kan worden gemaakt van
bovenstaand vraagstuk
en gaat over tot de orde van de dag.
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35300-A-108
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020
MOTIE VAN HET LID REMCO
Plenair debat - VAO

DIJKSTRA C.S.

MIRT (AO d.d. 25/06)

MIRT / TENT Noord
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de Europese Commissie al enige tijd belanghebbenden consulteert over de
herziening van de TEN-T verordening,
overwegende dat de verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland een van de
speerpunten is in het Toekomstbeeld OV 2040 en dat de onderzoeken naar de snellere
treinverbindingen richting Noord-Nederland inmiddels zijn afgerond,
verzoekt het Kabinet in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de
internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavié te steunen, en waar mogelijk
snel personenvervoer richting Hamburg hieraan toe te voegen en de Kamer hierover te
informeren,
en gaat over tot de orde van de dag,
Remco Dijkstra
Van der Graaf
Schonis
Ziengs

02 juli 2020

35300-A-105
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020
MOTIE VAN HET LID LAGIN C.S.
Plenair debat - VAO

MIRT (AO d.d. 25/06)

DY

MOTIE VAN HET LID LACIN

Voorgesteld 2 juli 2020
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland —
Randstad laat zien dat de Lelylijn meer potentie heeft dan een busverbinding, en een
efficiéntere besteding van belastinggeld is dan verbetering van bestaand spoor;
overwegende, dat verbetering en versterking van de arbeidsmarkt, woningmarkt en het
vestigingsklimaat in steden langs de Lelylijn bijdragen aan gunstigere MKBA, en het rapport
dan ook oproept om dit verder in kaart te brengen;
verzoekt de regering, om bij de bestuurlijke overleggen nadrukkelijk uitvraag te doen naar de
kansen die Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen voor de versterking en verbetering
zien, en de Kamer hierover voor het nota-overleg MIRT

en gaat over tot de orde van de dag,

LACIN
GIS VAN DIK
VAN ESCH

Kreg

van dit najaar te informeren,

02 juli 2020

35300-A-111
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020
MOTIE VAN HET LID KROGER C:S.
Plenair debat - VAO

MIRT (AO d.d. 25/06)

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen;

Overwegende

dat het versterken van het internationaal spoor een belangrijke bijdrage kan leveren

aan de bereikbaarheid van Nederland en het klimaat-en stikstofbeleid van dit kabinet;

Overwegende dat er op dit moment verschillende initiatieven zijn - waaronder het Air Rail Plan en de
Green Deal- om het internationaal spoor te stimuleren:

Overwegende dat Nederland ook in samenwerking met andere landen een TEN-T traject voor
personenvervoer kan aandragen bij de Europese Commissie;

Overwegende dat er met diverse landen, waaronder Oostenrijk en Zweden gesprekken zijn over een
verbinding per nachttrein;

Verzoekt de regering met haar plannen, inclusief de prioriteiten voor het stimuleren en versterken
van internationale spoorverbindingen voor het notaoverleg MIRT met de Kamer te delen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Kroger
Van de Graaf
Schonis

las wn

02 juli 2020

35300-A-112
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020
MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.
Plenair debat - VAO

MIRT (AO d.d. 25/06)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
van mening dat goede en snelle internationale treinverbindingen essentieel zijn voor een
goede verbondenheid met de rest van Europa,
overwegende dat de Kamer bovendien heeft uitgesproken dat korteafstandsvluchten zo veel
mogelijk omgezet zouden moeten worden in snelle internationale treinverbindingen,
overwegende dat de Kamer in een aantal recente moties aan de regering heeft gevraagd om
ambitieus en breed in te zetten op verbetering van grensoverschrijdende snelle
spoorverbindingen,

overwegende dat uit EU informatie blijkt dat Nederland niet of nauwelijks gebruik maakt van

Europese TEN-T middelen,JOOr P&/SOnenVEVOg,
overwegende dat de beleidsontwikkeling rond het nieuwe TEN-T kader op EU niveau bijna is
afgerond,

verzoekt de regering om maximale cofinanciering voor Nederlandse budgettaire middelen te
krijgen uit EU middelen, door een plan op te stellen om effectief op het TEN-T programma
van de EU in te spelen en in te zetten op maximale benutting door Nederland van TEN-T
middelen voor internationale spoorverbindingen en de Kamer hierover uiterlijk inde tweede
helft van september 2020 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag
Van der Graaf

Schonis
Kroger
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