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 Mededeling 
 

      *1832516* 
Onderwerp 

Project Swifterpark Nieuwe Natuur  
 
Kern mededeling: 

Er is een ambtelijke reactie verstuurd naar aanleiding van de brief van de heer 
Mangnus, namens omwonenden, over het project Swifterpark als onderdeel van 
het programma Nieuwe Natuur.      
 
Mededeling: 

Op 29 oktober jl. heeft de heer Mangnus een brief gestuurd aan de programma-
manager Nieuwe Natuur, in afschrift aan Provinciale Staten. De heer Mangnus 
vraagt daarin aandacht voor enkele zaken in de intentieovereenkomst 'Swifter-
park', een project in het kader van het programma Nieuwe Natuur. 
 
Op 18 november jl. is toegezegd te komen met een mededeling over de reactie 
op deze brief en Provinciale Staten te informeren over de voortgang van het 
project. Op 25 november jl. is de ambtelijke reactie van de programmamanager 
verstuurd aan de heer Mangnus. Bijgevoegd is een afschrift van deze brief. 
 
Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Brief aan de heer Mangnus  inzake Swifterpark     1814620 Ja 
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Openbaarheid 

Passief openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Appelman, J.N.J. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

 

  

 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

De heer P. Mangnus 
Elandweg 50 
8255 PK Swifterbant 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 
(032a)-265265 

Fax 
(0320)-265260 
£-moi/ 
provincie@Flevoland.nl 
Website 
vww.flevoland.nl 

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk 

, 2 5 NOV. 2015 
Onderwerp 
Nieuwe Natuur project 'Swifterpark' 

Ons kenmerk 
1814620 

Geachte heer Mangnus, 

Wij hebben uw brief van 29 oktober j l . in goede orde ontvangen. U vraagt daarin aandacht voor 
enkele zaken in de intentieovereenkomst 'Swifterpark', een project in het kader van het 
programma Nieuwe Natuur. 

In de tussen de familie Van Dalen en de provincie Flevoland gesloten intentieovereenkomst worden 
afspraken gemaakt over de uitwerking van het projectvoorstel 'Swifterpark'. In beginsel zijn dit 
afspraken die gemaakt zijn tussen deze partijen. De provincie is echter een overheidsorgaan en is 
ook bij privaat handelen gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit betekent 
onder andere dat de provincie een besluit zorgvuldig moet voorbereiden en daarbij zorgvuldig 
onderzoek moet doen naar de feiten en belangen. In de overeenkomst staat ook dat omwonenden 
de ruimte hebben om hun zorgen naar voren te brengen en dat deze meegenomen worden in de 
verdere planuitwerking en besluitvorming. Dit betreft dus ook de punten die u noemt in uw brief. 

Wij zijn overigens wel verbaasd over uw opmerking dat er niet gewerkt zou worden aan het 
draagvlak in de omgeving, aangezien er in dit verband kort daarvoor juist een constructief gesprek 
is gevoerd tussen u en gedeputeerde Appelman. 

In het voorjaar van 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen u en een adviseur van Antea 
Group over uw bezwaren tegen het plan Swifterpark. Op 1 oktober 2015 heeft er een bestuurlijk 
gesprek plaatsgevonden tussen u, uw adviseur en gedeputeerde Appelman. In dit gesprek is ruimte 
geboden om uw bezwaren tegen het plan en uw belangen ter tafel te brengen en te bezien hoe het 
proces verder vormgegeven kan worden. Afgesproken is dat omwonenden in het vervolgproces bij 
elke stap goed betrokken blijven. Naar aanleiding van dit gesprek is op 13 oktober 2015 met u en 
andere omwonenden een bijeenkomst georganiseerd door adviesbureau Eelerwoude en de familie 
Van Dalen. In dit gesprek is onderzocht hoe tegemoet kan worden gekomen aan uw bezwaren in de 
plandetaillering. Inmiddels worden de uitkomsten van dit overteg door Eelerwoude verwerkt in een 
aanpak voor het plan Swifterpark. Hieruit blijkt dat er gewerkt wordt aan het creëren van 
draagvlak. 

Inlichtingen bij 
A.A. Vlasman 

Doorkiesnummer 
0320 265 692 

Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



Bladnummer 

2 
Ons kenmerk: 

1814620 

Uiteraard blijven we met u in gesprek bij de verdere planuitwerking; ook zullen we samen met de 
initiatiefnemers uw bezwaren en zorgen waar redelijk en mogelijk proberen weg te nemen. 

Met vriendelijke groet. 

gramnla Nieuwe-Nat-uur 
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