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Standpunt Gedeputeerde Staten Gelderland inzake
Lelystad Airport

Geachte Minister,
Vooruitlopend op het bestuurlijk overleg met u op 18 december a.s. hebben we vanuit Gelderland de
dringende behoefte u te informeren over ons standpunt.
Wij blijven van oordeel dat de ontwikkelingen van Lelystad Airport van belang zijn voor Gelderland. Wij
maken ons echter grote zorgen over het proces en de tijdsdruk rondom de ontwikkeling van de
luchthaven. Het proces zit vol verrassingen en onduidelijke communicatie met als gevolg een
afbrokkelend draagvlak voor de openingsdatum van Lelystad Airport. Dit komt omdat de materiele
randvoorwaarden waarbinnen dat moet gebeuren niet op orde zijn. Hiermee komen onze Gelderse
belangen in het gedrang en is de overlast voor onze Gelderse inwoners onnodig groot.
Vanaf de zomer is intensief contact geweest met uw ministerie en zijn we, vanuit het perspectief van
Gelderland, op zoek naar constructieve oplossingen. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau heeft de
provincie geprobeerd tot betere voorstellen te komen. Ook hebben we een brugfunctie vervuld tussen
ministerie, Gelderse gemeenten en betrokken partijen en andere provincies. De gesprekken met de
staatssecretaris (juli en september), de informatieavonden in de regio (september en oktober), het
hele proces om een gezamenlijke zienswijze in te dienen (begin november) en het vervolg daarop
hebben tot nu toe te weinig opgeleverd. Samengevat houdt onze zienswijze in:




Het uitvliegend verkeer moet zo snel mogelijk op hoogte voor heel Gelderland
De verlegging van de veranderde invliegroute over Ede moet worden teruggedraaid
Versneld herindelen van het luchtruim is noodzakelijk

We hebben helaas geen indicatie dat er in positieve zin op onze zienswijze gereageerd gaat worden.
Gezien het voorgaande proces hebben we daar op dit moment ook geen vertrouwen in.
De provincie Gelderland blijft van oordeel dat de ontwikkelingen van Lelystad Airport van belang zijn
voor Gelderland. Onze opstelling is de afgelopen maanden constructief geweest. Maar niet tegen elke
prijs. Onze zienswijze geeft aan onder welke voorwaarden de ontwikkelingen van Lelystad Airport
voor ons acceptabel zijn.
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Gezien de recente ontwikkelingen en daarmee afbrokkelend draagvlak maken we ons grote zorgen
over het door u te nemen besluit over de aansluitroutes en de gevolgen daarvan voor Gelderland.
Voordat u dit besluit neemt, zien we als eerste en noodzakelijke stap, dat een nieuw, zorgvuldig en
transparant proces in gang wordt gezet. Dit vraagt extra tijd. In de extra tijd en het zorgvuldige proces
moeten de geconstateerde fouten (MER) worden hersteld en het proces rondom de herindeling van
het luchtruim worden gestart. Deze start moet zodanig perspectief bieden op de inpassing van
Lelystad Airport in het luchtruim, dat daarmee nieuwe, acceptabele routes over Gelderland ontworpen
kunnen worden. Dit alles moet blijvend leiden tot zo minimaal mogelijke gevolgen voor de inwoners
van Gelderland.
Graag licht het College van Gelderland deze brief nader aan u toe.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
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van de Koning

secretaris
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