
Verslag Werkteam Swifterbant groeit
Bijeenkomst 11
Datum :  woensdag 1 november 2017
Tijd :  16.30 uur –  18.00 uur
Plaats :  De Hoeksteen te Swifterbant

Aanwezig
De heer A. Withaar (voorzitter), de heer G.J. Kruizinga,  de heer J. Oosterga, de heer R. Bolink, 
mevrouw A.M. van Huffel, De heer D. van der Schans en de heer E. Goedegebuure 

Afwezig met kennisgeving  de heer J. van Duin (gemeentelijk projectleider) en mevrouw H. Tim-
merman (projectassistent en notulen).

1. Opening en agenda.  

De bijeenkomst was in eerste instantie bedoeld om een aantal teksten te schrijven maar er was 
binnen het werkteam behoefte aan een uitwisseling van opvattingen en met elkaar beoordelen of 
de werkafspraken duidelijk zijn. Een bericht van mevr. Van Huffel is de directe aanleiding.  De 
voorzitter heeft de vrijheid genomen om dit bericht te vertalen in een agenda met toelichting, dit 
vooral om efficient te kunnen vergaderen.  Mevr. Van Huffel geeft aan dat een open bespreking 
van haar opmerking haar voorkeur had.  

De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Mededelingen en wederzijdse informatie  

Er zijn geen mededelingen

3.  Gesprek met college B&W 31.10
De voorzitter rapporteert over het gesprek met het college B&W op 31 oktober.

Wethouder Peter van Bergen heeft het project Swifterbant groeit in zijn dossier.  De voorzitter heeft 
de indruk uit zijn vragen en opmerkingen dat hij veel dichter op het proces wil zitten dan zijn 
voorganger.
De website is gepresenteerd, waarvoor de complimenten van Het college.
De opmerking van het college  is dat er in de 14 genoemde locaties wel een rangorde is aan te 
brengen, welke locaties voldoen wel aan de criteria en welke niet.  Het college zou graag zien dat 
deze scheiding ook op de website aangebracht gaat worden.
Afspraak is dat  de voorzitter de bijgestelde notitie locaties met de toetsing aan de criteria met de 
wethouder bespreekT  Tot die tijd gaat de website niet live en communiceren wij nog niets, even 
een pas op de plaats.
Het college accepteert dat het daardoor wat langer gaat duren.
Gevolg is dat de notitie met de genoemde en potentiële woningbouw locaties bijgesteld moet 
worden en dat per locatie de toetsing aan de criteria moeten weergeven. Op de website moet dan 
een onderscheid worden aangebracht tussen de locaties die wel en niet voldoen aan de criteria
Maandag 6 november is er een vervolggesprek van de voorzitter met wethouder van Bergen. In dit 
gesprek zal ook duidelijk worden hoe het tijdplan er uit gaat zien
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Besluit
– het werkteam handhaaft de presentatie van de 14 locaties
– aanpassen van de locatie noti met een toetsing aan de criteria per locatie, hierdoor zal een 

rangorde ontstaan
– na het gesprek met de wethouder zal de bijgestelde aktiviteitenplanning worden opgesteld

4.  De aanpak tot nu toe en de uitgangspunten
De voorzitter geeft een overzicht van de aanpak tot nu toe.

De koers van het werkteam tot nu toe is gericht op het verzamelen van gegevens en zo open 
mogelijk de informatie weergeven.
Een advies of standpunt van het werkteam zal worden vastgesteld na de bewoners raadpleging.  
Dit zal de nota van uitgangspunten zijn zoals vastgelegd in de opdracht notitie Swifterbant Groeit 
(december 2016).
Dat betekent dat alle documenten een concept status hebben tot na de raadpleging van de 
inwoners, de uitgangspunten met de toetsingscriteria staan wel vast.
Na bespreking en verwerking van de reacties stelt het werkteam een advies  op, vastgelegd in de 
nota van uitgangspunten.  Deze  nota  wordt uitgebracht aan het college van B&W en zal ook 
openbaar worden gemaakt aan de inwoners van Swifterbant. 

In de planning betekent dit dat de belanghebbenden worden gehoord in het raadpleging proces en 
niet vooraf.   
De uitgangspunten voor het project zijn  vastgelegd in de opdracht notitie :  
1.  De gemeente Dronten wil de woningbouwstrategie samen met het dorp bepalen.
2.  Bevolking, de inwoners van Swifterbant ruim betrekken bij het maken van de plannen, de 

kernwoorden zijn openheid en transparantie.
3.  De woonvisie gemeente Dronten is leidend als het gaat om volume en inrichting.  De gezochte 

woningbouwlocatie(s) moeten voldoen aan :
– de volume eis = 350 woningen in 10 jaar.
– passen bij of versterken van het groene karakter van Swifterbant
– passen in de lopende procedures MER / windmolens
–  financieel haalbaar zijn
–   snel te realiseren zijn

4. In de eerste fase van de planontwikkeling moet er aandacht zin voor de voorgeschiedenis, 
rekening houden met “oud  zeer”

Het werkteam heeft er voor gekozen om al in een vroeg stadium de inwoners te betrekken bij de 
ontwikkeling, dus niet alleen toetsen van het draagvlak voor een definitief advies maar vooral ook 
de inwoners meenemen in het denk en ontwikkelproces

Besluit
– De ingezette koers handhaven en in de locatie notitie bij elke locatie aangeven of deze voldoet 

aan de gestelde criteria en uitgangspunten.  De definities van de uitgangspunten en 
toetsingscriteria wel helder en eenduidig omschrijven

Werkafspraak
De voorzitter zal het locatie document aanpassen.

_________________________
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5.    Bekend maken genoemde en potentiële locaties
De voorzitter geeft een toelichting over de 14 genoemde locaties.

De 14 locaties zij geïnventariseerd en beschreven door het werkteam.  De locaties zijn op de markt 
in juli 2017 al bekend geworden en ook recent bij de bijeenkomst van Dorpsbelangen, de kaart met 
locaties is daar door verschillende mensen ook gefotografeerd.

Als een locatie op onze lijst staat betekent dit nog niet dat er een keuze is gemaakt, wij hebben 
pluspunten en minpunten genoemd en nu een toetsing aan de criteria toegevoeg en daar vragen 
wij, het werkteam, een mening over.  
De inbreng van de belanghebbenden is van belang, er zullen belanghebbenden worden 
uitgenodigd en er zal een oproep komen dan mensen zich kunnen melden om gehoord te worden.
Alle genoemde locaties worden zichtbaar en staan open voor commentaar. Het vooraf verwiijderen 
van een locatie, zoals Spelwijk, past niet bij het uitgangspunt om open en transparant te zijn. Als 
een locatie Spelwijk niet voldoende voldoet aan de toetsingscriteria dan leggen wij dat uit.

De huidige zorgvuldige aanpak handhaven en in afwijking van de startnotitie inwoners al zo vroeg 
mogelijk betrekken bij het ontwikkeltraject naar de nota van uitgangspunten. Wel  zorgen dat de 
direct belanghebbenden niet verrast worden, dus hen voor de publicatie van de website uitnodigen 
voor een gesprek met het werkteam.

Werkafspraak
De direct belanghebbenden worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek, voor de publicatie 
van de website. Het gesprek kan na de publicatie website plaatsvinden.

Agendapunt 6 ; Kiezen of mening geven, wat vragen wij van de inwoners
Mevr. Van Huffel geeft aan dat er onduidelijkheid is over de vraag die wij stellen aan de inwoners.
 
De indruk wekken dat de inwoners van Swifterbant kunnen kiezen zal onvermijdelijk tot 
teleurstellingen leiden.  Het keuzeproces is niet aan de inwoners en ook niet aan het werkteam, 
dat was bij de start van het proces al duidelijk.  Alleen de gemeenteraad kiest en als deze raad 
verstandig is dan zal het advies van het werkteam met daarin de meningen van de inwoners in hun 
besluitvorming een belangrijke rol spelen

Besluit
– in alle communicatie het woord kiezen niet gebruiken, het gaat om een raadpleging waarin 

meningen, ideen en suggesties worden gedaan door de inwoners
– de inwoners zal op de website wel worden gevraagd een voorkeur voor een locatie aan te 

geven

Werkafsrpaak
Navraag doen bij de heer van Duin naar het rapport (BAM) over de Spelwijk.

7.    Enquête of stellingen, de kern van de raadpleging
De voorzitter geeft een overzicht van de kern van de raadpleging.

De afspraak is ( en dat is meerdere keren aan de orde geweest) om een mening te vragen en niet 
een keuze proces in te richten.
Ook het werkteam stelt immers een advies op, gehoord hebbende de inwoners van Swifterbant.

_________________________
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Nu een keuze aanbieden zou de suggestie kunnen wekken dat het een keuze van de inwoners is 
en dat in niet juist. De gemeente raad kiest, het college van B&W doet een voorstel aan de 
gemeenteraad en zal dan gebruik maken van ons advies.

Het woord enquete in relatie met woningbouw locaties heeft een onplezierige geschiedenis in 
Swifterbant. Het uitvoeren van een enquête is gespecialiseerd werk met veel valkuilen.  Het maken 
van enquête vragen is het minst moeilijke onderdeel in het proces van het maken van een 
enquête.  Het gaat vooral om de fase vooraf ( de vooronderstellingen / aannames / 
onderzoeksvragen) en de fase achteraf (het analyseren en beoordelen van de resultaten).
Een enquête proces zal enkele maanden duren, vraagt de inzet van een onderzoeksbureau, 
brengt hoge kosten met zich mee en past niet naast onze huidige aanpak.  Het is in de startnotitie 
Swifterbant Groeit ook niet als optie genoemd.

Stellingen moeten taalkundig wel goed in elkaar zitten maar als een stelling mislukt omdat de taal 
niet deugt dan is dit in onze aanpak snel te herstellen.  In het werkteam lijkt voldoende taalkundige 
kracht om stellingen te maken.

Besluit
– Huidige werkwijze een mening vragen over stellingen te handhaven.
–  Stelling 1 op de website is de O stelling, de positieve variant, Swifterbant moet groeien
–  De volgende stellingen via een lijst met gebruik van Survey Monkey voor te leggen aan de 

inwoners, zowel op de website als op Facebook. Afhankelijk van de reactie op de stellingen kan 
er een vervolglijst worden gemaakt.

– Het werkteam zal op de website een overzicht plaatsen van alle binnengekomen reacties en 
daarbij aangeven welke reacties zijn gebruikt bij het opstellen van het advies.

Werkafspraak
De lijst met stellingen vaststellen op 15 november, de voorzitter maakt een voorstel. 

8.     Gesprekken met belanghebbenden  
De gesprekken met belanghebbenden zijn een onderdeel van de raadpleging van de inwoners van 
Swifterbant.  Een aantal belanghebbenden zal op initiatief van het werkteam worden gedaan en 
daarnaast zal er voor een aantal groepen belanghebbenden een oproep op de website en op 
Facebook komen.

Besluit
De lijst met uit te nodigen belanghebbenden vaststellen nadat de locatie notitie door de wethouder 
is geaccepteerd. De lijst met de overige belanghebbenden vaststellen op 15 november en ook de 
akties 

Werkafspraak
Een brief versturen aan de direct belanghebbenden, de gebruikers.

9.             Bespreken aanpassen  notitie locaties         
De voorzitter een volgend concept van de notitie maken en de voorlopige toetsing aan de criteria 
invoegen. Deze notitie zal ook worden besproken met de wethouder.

10.          Bespreken  aanpassen notitie communicatie raadpleging                                
De voorzitter een volgend concept van de notitie maken . Deze notitie zal ook worden voorgelegd 
aan de wethouder.

_________________________
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11.          Stand Website, datum live gaan  
Het live gaan van de website zal definitief worden besloten op 15 november, de voorlopige datum 
is 15 november.
Er zijn foto’s gemaakt van de locaties voor de website.
De email adressen werken.
redactie@swifterbantgroeit.nl
voorzitter@swifterbantgroeit.nl

    
12.          Planning, versie 11 vaststellen / bijstellen      
De planning staat nu even stil.  
Datum volgend vergadering  is dinsdag 15 november van 19.00 – 21.00 uur in De Hoeksteen te 
Swifterbant. 

13.          Sluiting  
De voozitter sluit de vergadering.

_________________________
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