
College van Burgemeester en Wethouders en 
De gemeenteraad van Lelystad 

Geacht leden van het College, geachte Raadsleden,  

Op basis van de raadsmotie van 22 juni 2021 is de heer G. Zijlstra door het 
gemeentebestuur als onderzoeker aangesteld om uit de huidige impasse te komen 
betreffende de ontwikkeling van het Golfresort.  

In dit kader heeft de heer Zijlstra gesprekken gevoerd met de drie bewoners 
vertegenwoordigende organisaties en de golfclub. In dit overleg heeft hij aangegeven, dat de 
gemeente en Unigolf een projectgroep hebben geformeerd om tot de afronding van de 
Realisatieovereenkomst te komen. De heer Zijlstra heeft daarbij de indruk, dat beide partijen 
serieus met elkaar onderhandelen.  

Wij hebben gezamenlijk besloten om u in het afrondend stadium van het door de heer Zijlstra 
op te leveren rapport het volgende kenbaar te maken. 
 • Wij vinden het een positieve ontwikkeling, dat de gemeente en Unigolf nu aan tafel zitten 
met als doel tot een spoedige afronding van de Realisatieovereenkomst te komen. Hiermee 
kan er een einde komen aan de onbevredigende situatie voor de bewoners van het Flevo 
Golf Resort en de leden van de golfclub.  
• Wij hebben dan ook de nadrukkelijke wens, dat gemeente en Unigolf op korte termijn tot 
een afronding van de Realisatieovereenkomst komen waardoor er tegemoet gekomen wordt 
aan het verzoek van de gemeenteraad aan het college om tot een gedragen oplossing te 
komen met behoud van een speelbare golfbaan en een oplossing voor het beheer van de 
openbare ruimte.  

Wij steunen de gemeente en Unigolf in het bereiken van bovengenoemd resultaat en zullen 
aan de realisatie ervan naar onze beste kracht meewerken.  
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Berichtgeving -



Hoogachtend,  

Bewonersvereniging Flevo Golf Resort,  
voorzitter CW.J. Basemans, 

Bestuur Stichting Burgerinitiatief Golfpark, Flevo Golf Resort en andere Belanghebbenden, 
In deze vertegenwoordigd door, 
F.G.A. Weijers (vz.) 

Bewonersvereniging Golfpark,  
voorzitter P.C.J. Cassé  

Golfclub Flevoland,  
voorzitter W. van Meer 
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