
 

Van: XXXXX  
Verzonden: dinsdag 1 september 2015 19:54 

Aan: Griffie 

Onderwerp: email statenleden vergadering Nieuwe Natuur woensdag a.s. 

 

Aan de griffie provincie Flevoland, 
  
Zou U zo vriendelijke willen zijn onderstaande bericht aan alle statenleden toe te 
zenden. 
  
Geachte Statenleden, 
  
Als directe omwonenden van het in het kader van Nieuwe Natuur mogelijk te 
ontwikkelen Swifterpark, vragen wij ons af in welk stadium dit project zich 
momenteel bevindt. 
Op de website van de Provincie is te lezen dat er is gewerkt aan draagvlak en dat 
wellicht aan het eind van de zomer de intentieverklaringen getekend kunnen 
worden. 
Wij vragen ons af waar deze informatie vandaan komt en of deze informatie wel 
klopt. 
Vanaf het moment dat de projectvoorstellen zijn gepresenteerd tot op heden heeft 
er nog geen enkel gesprek plaatsgevonden tussen de direct omwonenden en de 
initiatiefnemers van het Swifterpark, als het gaat om het vinden van draagvlak. 
In de doelstellingen van Nieuwe Natuur staat dat het moet gaan om breed gedragen 
voorstellen, verder is in de verschillende vergaderingen van de Provinciale Staten 
duidelijk naar voren gekomen dat men waarde hecht aan een breed draagvlak. Als 
direct betrokkenen maken wij ons ernstig zorgen om de huidige gang van zaken. 
In April hebben wij een informatief gesprek gehad met iemand van een bureau dat 
door de provincie was ingehuurd (de naam is mij helaas ontschoten). 
In dit gesprek hebben wij duidelijk aangegeven dat wij graag een gesprek met de 
gedeputeerde zouden hebben over onder andere het draagvlak dat nodig is voor de 
projecten. 
Wij gaan er van uit dat het betreffende Bureau heeft gerapporteerd aan de 
Provincie, tot op heden hebben wij geen enkele reaktie ontvangen. 
  
Graag Uw aandacht voor onze zorgen in de volgende vergadering over Nieuwe 
Natuur. 
  
Bij voorbaat dank, 
  
Namens de direct omwonenden van het eventueel te ontwikkelen Swifterpark, 
  
XXXXX 
Tel.XXXX 
E-mail; XXXXX 
 


