
Perikelen rondom de gol-aan van 2021 tot 18 maart 2022. 

Vorig jaar hee+ Unigolf na veel voorafgaande bedreigingen uiteindelijk een bouwplan van 138 
woningen bij de gemeente ingediend. Om de bouw mogelijk te maken is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig om het vastgelegde aantal van 495 woningen, die inmiddels zijn gerealiseerd, 
te kunnen overschrijden. Het College van Burgemeester en Wethouders wensen geen 
bestemmingsplan wijziging en de Raad hee+ dat standpunt van het College bevesJgd door te 
weigeren een Verklaring van geen Bedenkingen af te geven. 

De Raad hee+ aan het College gevraagd een buitenstaander te laten onderzoeken of een doorstart 
van de golfacJviteit en het garanderen van het voortzeLen van de onderhoudswerkzaamheden in het 
onbebouwde gebied van het Flevo Golf Resort tot de mogelijkheden behoort. De heer Zijlstra, oud 
gemeentesecretaris van de gemeente Dronten, hee+ de opdracht aanvaard. Zijn rapport is vlak voor 
de verkiezingen naar de gemeente gestuurd. Het rapport is op onze website te lezen. 

Hij begint met te stellen, dat hij geen klinkklare oplossing hee+. Hij is er over verheugd, dat de 
gemeente en Unigolf weer met elkaar praten. De bewonersvereniging Flevo Golf Resort, de golfclub, 
het BurgeriniJaJef en onze bewonersvereniging hebben gezamenlijk een brief aan de gemeente 
gestuurd, dat wij het toejuichen, dat de besprekingen weer zijn gestart. Deze brief is ook op onze 
website te lezen. 

Eén van de oplossingen, die hij aandraagt, is dat Unigolf de gelegenheid krijgt om 22 woningen te 
bouwen bij de ingang van het Flevo Golf Resort. De gemeente hee+ in een poging om de 
RealisaJeovereenkomst af te ronden Unigolf deze opJe geboden in de brief van oktober 2020 met als 
voorwaarde, dat de bewoners van het Resort instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan 
om de bouw van deze woningen mogelijk te maken.  

Het lijkt erop, dat deze opJe met een klein aantal woningen toch een probleem gaat worden. De 
Bewonersvereniging Flevo Golf Resort laat het open, de golfclub kan het niet schelen, wij vinden, dat 
het ongepast is als de Bewonersvereniging Golfpark een mening hee+ over een verdere geringe  
bebouwing van het Flevo Golf Resort bij de ingang van het Resort. Dat behoort aan de bewoners van 
het Golf Resort. Bebouwing op de bestemming GolTaan is voor ons wel een onbegaanbaar pad. 
Herstel van de golTaan, waarschijnlijk in de vorm van 9 of 12 holes, hee+ top prioriteit op de oude 
baan, die aan het Golfpark grenst. Dat beleid voeren we al 3 jaar.  

Alleen het BurgeriniJaJef is mordicus tegen verdere bebouwing. De heer Zijlstra beJtelt het 
BurgeriniJaJef als een pressiegroep. Het is inmiddels een sJchJng en hee+ het beheer over een bak 
met e-mailadressen. Daarin ziLen ook e-mailadressen van Golfparkbewoners, zo ongeveer 50. Omdat 
er geen mogelijkheid van inspraak is bij het BurgeriniJaJef wordt van de bewoners uit het Golfpark, 
die hun e-mailadres hebben afgegeven, verwacht, dat zij ook een mening hebben over een geringe 
verdere bebouwing bij de ingang van het Resort. 

Unigolf is in beroep gegaan van het besluit van de Raad bij de Rechtbank Midden-Nederland. Wij 
hebben ons in het verleden gevoegd in de procedure voor de afgi+e van een Verklaring van geen 
Bedenkingen bij de Raad. Het zal wel niet veel voorkomen in een bestuursrechtelijke strijd, dat een 
belanghebbende, onze bewonersvereniging, het standpunt inneemt, dat het beleid van de gemeente 
wordt ondersteund. Dat leidt er toe dat we als belanghebbende meedoen bij de Rechtbank. Dat gee+ 
wederom de mogelijkheid ons standpunt over het bouwplan van 138 woningen, die uitwegen over 
het Golfpark en de onwenselijkheid van bebouwing voor onze deur ook bij de rechter toe te lichten. 
Het is daarbij niet uitgesloten, dat we zelfs na een vonnis van de Rechtbank bij de Raad van State 
terecht komen. 

Het gaat nog wel even door voordat een klap op het dossier Unigolf gegeven kan worden.


