
Nieuwsbrief GC Flevoland 
 

Op 17 december jl. hebben we een BLV gehad naar aanleiding van de schriftelijke aanzegging van Unigolf 

de speelrecht en gebruikersovereenkomst op te zeggen met ingang van 30/12/2019. 

De volledige notulen en vertaling van de suggesties en wensen van de leden zijn te vinden via een aparte 

link op de website. Hier zijn teven een aantal vragen en antwoorden terug te vinden. Op 18 december heeft 

de voorzitter van de BFGR ingesproken in een raadscommissie waar de bouwplanning voor de komende 

jaren op de agenda stond. In de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering is door de heer Weijers 

ingesproken die namens een burgerinitiatief vanuit bewoners Golfresort en Golfpark een petitie had 

ingediend. Op 21 december heeft een delegatie van het bestuur en de projectgroep een vervolggesprek 

gehad met Unigolf. Tevens is de actie ingezet via de NGF adequate juridische ondersteuning te verkrijgen. 
Verder focust het bestuur zich uitsluitend op het belang van de leden van de golfvereniging en om die reden 

wordt niet ingegaan op verzoeken tot informatie of tot overleg van andere partijen als bijvoorbeeld pers en 

particuliere initiatieven. Er is tot nog toe uitsluitend overleg geweest met de Bewonersvereniging van het 

Golfresort doch dit alleen voor zover en voor zolang de belangen parallel lopen. 

 

Kort samengevat hebben we op dit moment te maken met de volgende feiten: 

• Wethouder Sparreboom heeft in de gemeenteraad nadrukkelijk aangegeven dat de huidige locaties 

waar Unigolf bouwt voldoen aan de bestemmingsplannen. De plannen van Unigolf om het huidige 

aantal van 495 woningen uit te breiden door een deel van de huidige golfbaan te gebruiken zijn in 

strijd met de bestemmingsplannen en de gemeente zal deze bestemmingsplannen niet aanpassen. 

Vanaf 2021 ontstaat er ruimte voor aanvullingen of aanpassingen in de bouwplanning. 

• Unigolf wil alleen praten over overdracht van de baan aan de club (9 holes) als er extra kan worden 

gebouwd. Hun, door gemeente afgewezen, voorstel is hier terug te lezen.  

• De gemeente ziet geen heil in overname van de baan om door te verhuren aan de golfclub, gezien 

het lage leden aantal. 

• We hebben gevraagd of de termijn van opzegging met een jaar kon worden opgeschoven. Unigolf 

werkt daar niet aan mee. 

• Er is gesproken over een alternatieve locatie in Lelystad, voor Unigolf om te bouwen als optie. 

Geen interesse van de kant van Unigolf. 

• Unigolf gaat geen aanvraag bij gemeente indienen betreffende een wijziging bestemmingsplan, 

aldus Unigolf. 

• 30% van onze leden woont op het golfresort 

• 63% van onze leden is ouder dan 60 jaar 

• We hebben 35 jeugdleden 

• Er zijn in Lelystad 1728 golfers geregistreerd bij de NGF, daarvan hebben er 1392 een homecourse 

en zijn er 415 lid bij GC Flevoland. 

 

Bestuur en projectgroep Toekomst Golfbaan zien hun opdracht voor de komende maanden als volgt: 

• Voortdurende afstemming met het bestuur van de BFGR en gezamenlijk optrekken als de belangen 

identiek zijn. 

• Verkennen van de juridische mogelijkheden om de rechtmatigheid van de opzegging door Unigolf 

aan te vechten. 

• Zoveel mogelijk betrekken van de gemeente bij het uitwerken van de mogelijkheden voor de 

toekomst. 

• Alle opties te verkennen om voor de toekomst een uitdagende baan in Lelystad te hebben die 

toekomst vast kan worden geëxploiteerd en een clubhuis en oefenfaciliteiten op een plaats en in 

een stijl dat daarbij hoort. Nauw overleg met de gemeente, onderhandelingen met Unigolf hoort 

daarbij. Hierbij worden vooraf geen opties uitgesloten. Wij werken in ieder geval aan de volgende 

mogelijkheden: 

o Haalbaarheid van een 18 holes baan in Lelystad; 

o Haalbaarheid van een 9 holes baan in Lelystad; 

o waarbij weer varianten mogelijk zijn waaronder: 

▪ de mogelijkheden op de huidige baan als Unigolf op termijn toestemming zou 
krijgen om extra te bouwen.  

https://www.gcflevoland.nl/wp-content/uploads/2018/12/181217-verslag-BLV-def-1.pdf
https://www.gcflevoland.nl/wp-content/uploads/2018/12/Input-voor-vervolgtraject-uit-BLV-GC-Flevoland-PSt-1.pdf
https://www.gcflevoland.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181225_Notitie_Vragen-en-Antwoorden-BLV.pdf
https://www.gcflevoland.nl/wp-content/uploads/2018/12/9-holes-golfbaan.pdf


▪ de mogelijkheden op de huidige locatie als Unigolf definitief vertrekt zonder 

verder te bouwen; 

▪ een locatie elders in Lelystad. 

 

Wij zullen jullie zeer frequent op de hoogte houden en in ieder geval als er belangrijke randvoorwaarden 

duidelijker worden of verdwijnen. We werken steevast aan een toekomst vaste, concurrerend en exploitabel 

model, zodat golf in Lelystad kan blijven voortbestaan. 

 

Voor nu namens bestuur en projectgroep wens ik u mooie kerstdagen en een voorspoedig jaar. 

 

Peter Stams 

Golfer, lid en voorzitter 

 

 


