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Geachte Minister en Staatssecretaris,
Wij bieden u hierbij onze Gelderse zienswijze aan op ontwerpbesluit tot wijziging van het
luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage. De
Gelderse zienswijze wordt onderschreven door een groot aantal Gelderse partijen, waaronder
Gelderse gemeenten en maatschappelijke organisaties. De onderschrijvers van de Gelderse
zienswijze vinden laagvliegen onacceptabel. Er moet eerst een gedragen oplossing gevonden
worden tegen het laagvliegen. Tot die tijd kan Lelystad Airport niet open.
Op veel punten is nog onduidelijkheid over de effecten van Lelystad Airport op de woon- en
leefkwaliteit. De provincie Gelderland is samen met haar gemeenten verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de provincie Gelderland, zoals ook tot uiting komt in
onze omgevingsvisie; een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dat is waar we voor
staan. Vanuit deze verantwoordelijkheid dient de provincie, samen met Gelderse gemeenten en
maatschappelijke organisaties, haar zienswijze in op het aangepaste luchthavenbesluit Lelystad
Airport.
Wij vragen uw reactie op de volgende onderwerpen:
•
Duidelijkheid in uw startbesluit rondom de toezegging in uw brief aan het College van GS
dd. 8 november 2018 “…. dat beëindiging van de beperking om ongehinderd te kunnen
doorstijgen op de aansluitroutes van Lelystad Airport reeds vóór 2023 is uitgevoerd”;
•
Het inrichten van een integraal monitoringssysteem ook onder de aansluitroutes om
duidelijkheid te bieden aan inwoners over de daadwerkelijke effecten van het Lelystad
vliegverkeer;
•
Het opvolgen van de adviezen van de MER-commissie van april 2018;
•
Duidelijkheid inzake de effecten op de Gelderse natuurgebieden en gevolgen voor natuuren recreatie toerisme;
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•
•
•

•

Borging van het voortbestaan van luchthaven Teuge;
Vanuit veiligheid wordt aandacht gevraagd voor het gevaar op vogelaanvaringen;
Inzicht in de voorgestelde oplossingen inzake regio specifieke zaken betreffende:
o de gemeenten op de Noord Veluwe
o bocht bij Wezep/Wapenveld
o bocht om Ede
o Apeldoorn
o Harderwijk
o Lochem
Heldere criteria voor het doorgroeien van Lelystad Airport van 10.000 naar 45.000
vliegbewegingen, inclusief besluitvorming en inzicht in de omgevingseffecten die deze
doorgroei met zich meebrengt.

In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends
Commissaris van de Koning

Bijlage(n)
• Zienswijze Gelderse partijen

Pieter Hilhorst
Secretaris

