
Verslag Werkteam Swifterbant groeit

Bijeenkomst 14
Datum :  dinsdag 9 januari 2018
Tijd :  19.00 uur –  21.00 uur
Plaats :  De Hoeksteen te Swifterbant

Aanwezig
De heer A. Withaar (voorzitter), mevrouw A.M. van Huffel, de heer E. Goedegebuure, de heer D. van
der Schans, de heer G.J. Kruizinga,  de heer J. Oosterga, de heer R. Bolink, de heer J. Weesepoel, de 
heer J van Duin (gemeentelijk projectleider) en mevrouw H. Timmerman (gemeentelijk projectassis-
tent).

Gasten
Mevrouw P.  Indrisie (dorpsbelangen) en mevrouw T. Scheeper (dorspbelangen).

1. Agenda.
De agenda wordt conform vastgesteld. De aangemelde toehoorders worden welkom geheten.

2. Verslag bijeenkomst 13 op 19 december 2017.
Het verslag is vastgesteld en goedgekeurd voor publicatie op de website.

3.  Voortgang bewaken.
3.1 Onderwerpenlijst.
De heer Withaar bekijkt deze op actualiteit, komt niet meer terug.

3.2 Actielijst.
De heer Withaar bekijkt deze op actualiteit, komt niet meer terug.

3.3. Besluitenlijst
De heer Withaar bekijkt deze op actualiteit, komt niet meer terug.

4. Mededelingen en wederzijdse informatie
De heer Oosterga vraagt of er nog mogelijkheden zijn om de windmolenlocaties te wijzigen.
Het definitieve besluit zal worden genomen na vaststelling van de MER (mei 2018).

De heer Kruizinga vraagt wat er gebeurd is met de matrix m.b.t. vliegroutes, Deze is per mail ge-
zonden aan de voorzitter. De voorzitter zal de matrix opnemen in het Locatiedocument.

5. Onderwerpen ter bespreking.
5.1 Aanvullen Locatiedocument
De opgestelde waarderingsmatrix zal worden toegevoegd aan het Locatiedocument. 
De voorzitter zal na toevoeging het definitieve document (voorzien van de opmerkingen van de 
heer Oosterga en de heer Kruizinga) mailen aan het werkteam. 
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5.2 Verslag en advies Klankbordgroep
De voorzitter geeft aan dat de gemaakte opmerkingen door de Klankbordgroep zijn verwerkt in 
het locatiedocument. De beide verslagen van de Klankbordgroepvergaderingen zijn gepubliceerd 
op de website Swifterbant Groeit. Het advies van de Klankbordgroep wordt opgenomen in het rap-
port “Swifterbant Praat Mee”. De Klankbordgroep wordt bedankt voor hun inzet en inbreng. De 
voorzitter zal dit doorgeven aan de Klankbordgroep.

5.3 Samenvatting raadpleging (rapport “Swifterbant Praat Mee”).
Op basis van de ingekomen reacties heeft de voorzitter de indieners hiervan een stellingenlijst 
voorgelegd. Er zijn 63 personen benaderd voor het invullen van de stellingenlijst; er zijn 41 reacties 
ontvangen; dit is een respons van 65%). De uitkomsten hiervan moeten nog worden verwerkt in 
het raadplegingdocument (rapport “Swifterbant Praat Mee”).
Document wordt aangevuld door de voorzitter en aansluitend gemaild aan mevrouw Van Huffel en
mevrouw Timmerman. Zij zullen het document taalkundig en qua lay-out oppakken.

Gezien de tijd wordt besloten de resterende agendapunten onder 5 op 23 januari 2018 verder te 
bespreken en dan als werkteam een gezamenlijk standpunt in te nemen ten aanzien van een wo-
ningbouwlocatie. Tijdens deze bijeenkomst is het aantal locaties teruggebracht naar 3.

De heer Withaar en de heer Van Duin zullen voor 23 januari een gesprek hebben gehad met de 
wethouder om over de gerezen dillema’s te spreken.
De werkteamleden zullen voor zichzelf voor de overgebleven locaties de plussen en minnen per lo-
catie in beeld te brengen; deze worden dan 23 januari met elkaar gedeeld en zullen de input vor-
men voor het uit te brengen advies aan het college/gemeenteraad.
Opmerking werkteam: is het mogelijk om de bijdrage aan het oude “Bovenwijkse voorzieningen” 
geoormerkt kunnen worden ter verbetering van Spelwijk. Deze opmerking wordt meegenomen in 
het gesprek met de wethouder.

6. Vaste agendapunten.

6.1  Communicatie 
6.1.1.       website/Facebook  
Per 31 december kan men geen voorkeur meer aangeven. De website is per 31 december gesloten.

6.1.2        persberichten  
Er zijn geen nieuwe persberichten uitgegaan.

6.2. Contacten met belanghebbenden
Gesprekken met Flevobij heeft plaatsgevonden. De voorzitter koppelt uitkomst mondeling toe aan 
de werkteamleden. 

6.3 Nota van uitgangspunten, werkdocument
De nota van uitgangspunten zal als model niet worden gebruikt, het vaste agendapunt wordt afge-
voerd van de werkteam agenda.
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7. Sluiting

Datum volgende vergadering: dinsdag 30 januari 2018.

_________________________
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