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Vliegroutes Lelystad Airport

Geachte mevrouw Dijksma,
De colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben kennis
genomen van een alternatieve uitvliegroute van Lelystad Airport, die is ontwikkeld door de N.V.
Luchthaven Teuge, VNO-NCW Midden en Clean Tech Stedendriehoek. Dit alternatief voor de huidige
uitvliegroute B+ wordt door de initiatiefnemers aangeduid als "B++". Zij hebben dit op 25 augustus
gepresenteerd en nader toegelicht tijdens een werkbezoek van Kamerleden en Statenleden aan
Teuge. Daar heeft ook de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart haar adhesie betuigd
aan de nu voorgestelde routevariant B++.
De drie genoemde provinciebesturen verzoeken u het volgende:
Het nu ingebrachte routealternatief B++ te beoordelen op haalbaarheid en realiteitswaarde
(naast de alternatieven van oa de KNVvL die bureau Helios nu al onderzoekt), en dit te
betrekken bij uw keuze voor de door u te bepalen aansluitroutes en hierbij optimaal gebruik te
maken van de onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd bij de voorbereiding van het
luchthavenbesluit.
Meer vaart te zetten achter de herindeling van het luchtruim, transparantie te betrachten in
het onderzoek hiernaar en te zorgen voor een betere benutting van bepaalde stukken
luchtruim waar nu slechts sporadisch wordt gevlogen.
Voor alle duidelijkheid benadrukken wij dat de huidige planning van de luchthavenontwikkeling op
Lelystad Airport hierdoor niet verstoord mag worden.
Graag willen wij ons verzoek nader toelichten en bespreken in het bestuurlijk overleg met u dat
inmiddels is gepland op 6 september aanstaande.
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