
De ontwikkelingen in het Flevo Golf Resort en het gebruik van de 
golfbaan zijn in een stroomversnelling terecht gekomen. 

 

Begin dit jaar hee-  Unigolf een beroepschri- ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen het 
besluit van de Raad van de gemeente Lelystad  om geen Verklaring van geen Bedenkingen af te geven voor 
het bouwplan van 138 woningen van Unigolf op het Flevo Golf Resort. Hierdoor zou een groot deel van de 
bestaande golIaan worden bebouwd. 

De Bewonersvereniging Golfpark hee- zich alKjd verzet tegen wijziging van het huidige bestemmingsplan 
en bebouwing van het gedeelte van de golIaan, waar nu 12 holes liggen. Door het weigeren van de afgi-e 
van de Verklaring van geen Bedenkingen is de gemeente Lelystad ook nu van mening, dat het huidige 
bestemmingsplan moet worden gehandhaafd.  

De Rechtbank Midden-Nederland zou het beroepschri- op 30 november a.s. behandelen. De 
Bewonersvereniging Golfpark is door de Rechtbank als belanghebbende aangemerkt en wij zouden ons 
standpunt in de hoorziOng mogen toelichten. 
De Rechtbank hee- echter ons bericht, dat Unigolf zijn beroep hee- ingetrokken en dat de rechtszaak niet 
doorgaat.  

Unigolf hee- veerKen dagen geleden een aangepast bouwplan bij de gemeente ingediend, bestaande uit 
109 te bouwen woningen rondom het clubhuis. Dat is voor ons groot nieuws. Unigolf hee- hiermee 
geaccepteerd, dat de bestemming GolIaan niet zal worden bebouwd.  

Het aangepaste bouwplan, is inmiddels ingediend bij de gemeente. Dat plan zal de gebruikelijke procedure 
doorlopen. De gemeente toetst het plan aan het bestemmingsplan en de verdere wet- en regelgeving, zoals 
milieu, geluid, verkeer, exploitaKe van mogelijk bovenwijkse voorzieningen, etc. Nu al staat vast, dat elke 
vorm van woningbouw betekent, dat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Unigolf moet gaan 
peilen wat het maatschappelijk draagvlak is voor het plan. In het verleden was de Bewonersvereniging Flevo 
Golf Resort bereid 20 woningen toe te laten. Het BurgeriniKaKef is alKjd tegen elke verdere bebouwing 
geweest. 

Open blij- de mogelijkheid voor Unigolf om een procedure te starten, als de gemeente in de 
bouwvergunningverleningsprocedure uiteindelijk geen medewerking verleent vanwege overwegende 
overschrijding van het bestemmingsplan en het ontbreken van maatschappelijk draagvlak. De mogelijkheid 
is zeer groot aanwezig, dat het lang duurt voordat er overeenstemming is tussen parKjen over het 
bouwplan en de vergunningverlening. Vaststaat wel na het intrekken van de rechtszaak, dat de bestemming 
GolIaan niet meer zal worden aangetast. 

De gemeente gaat binnenkort via een Bewonersbrief alle bewoners van het Flevo Golf Resort en het 
Golfpark informeren over de huidige ontwikkeling. 

Deze week hee- de Golfclub laten weten, dat de club met Unigolf een Bruikleenovereenkomst 
hee- gesloten met als uitgangspunt, dat per 1 januari 2023 de golIaan weer open gaat voor leden. 
De Bruikleenovereenkomst geldt tot 1 januari 2024. 
Op een ingelaste Algemene Vergadering van de golfclub op 24 november as zullen de nadere voorwaarden 
voor de openstelling met de leden worden besproken. 
 
Het bestuur.


