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Zienswijze vliegroutes Lelystad Airport

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
Graag maken wij gebruik van de geboden mogelijkheid onze zienswijze te geven ten aanzien van de
voorgenomen aansluitroutes Lelystad Airport. Wij hebben de volledige zienswijze vervat in de bijlage
bij deze brief. Inhoudelijk gaan wij in onze zienswijze in op de (hoogte van de) voorgenomen routes
zoals deze afgelopen zomer door uw departement zijn gepresenteerd. Belangrijk uitgangspunt voor
ons daarbij is dat vliegroutes over woonkernen worden vermeden. De zienswijze wordt mede
onderschreven door de partijen genoemd onderaan deze brief.
In aanvulling op onze zienswijze maken wij van de gelegenheid gebruik een opmerking te maken over
het proces van consultatie zoals dat door uw departement de afgelopen periode is gevoerd. De
gepresenteerde routes, die op geringe hoogte over woonkernen en kwetsbare natuurgebieden in onze
provincie zijn geprojecteerd, hebben veel onrust te weeg gebracht bij inwoners, gemeenten en in onze
provincie gevestigde bedrijven.
De door uw departement gehouden informatieavonden voor inwoners en gemeentebestuurders
hebben deze onrust helaas niet weg kunnen nemen. Mogelijk heeft dit consultatieproces door een
opeenstapeling van verschillende factoren geleid tot verdere vergroting van de onrust.
Geluiden die ons hebben bereikt zijn: “Aangedragen alternatieven werden niet in overweging
genomen en een heldere, transparante afweging tussen verschillende alternatieve routes werd
gemist”. “De opzet van meerdere informatieavonden is ervaren als weinig interactief, de avonden
boden onvoldoende gelegenheid tot gesprek terwijl hier wel de behoefte toe was”.
Ook werden wij en onze inwoners lopende het proces ‘verrast’ door nieuwe inzichten en gewijzigde
routevoorstellen die opnieuw vragen opriepen over onder meer de betrouwbaarheid en soliditeit van
de informatieverstrekking. Tot slot bleek er sprake van foutieve geluidsberekeningen te zijn waardoor
de geluidsoverlast ernstiger lijkt te zijn dan aanvankelijk werd beweerd, het effect hiervan is voor ons
nog niet helder.
We delen met elkaar het uitgangspunt dat de overheid haar burgers moet voorzien van betrouwbare
en consistentie informatie, als basis voor de besluitvorming. Door de situatie van de afgelopen tijd is
dit vertrouwen mogelijk voor een deel aangetast. Voor ons als college is het de wens om in
vertrouwen en partnerschap op te trekken.
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Bij deze vragen wij ook uw aandacht voor spoedige herinrichting van het luchtruim. Wij vinden het van
groot belang hier van meet af aan conform uw eigen toezegging betrokken te worden zodat wij ook in
staat worden gesteld invulling te geven aan onze rol van bestuur van onze provincie. Dit standpunt
wordt gedeeld met de provincies Overijssel, Flevoland, Friesland en Drenthe.
Mede namens deze provincies stellen wij een eerste overleg met u hierover op korte termijn, zeer op
prijs. Hiertoe zullen wij komende week contact met u opnemen voor een afspraak.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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Onderschrijven van zienswijze mede door:
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Arnhem
Gemeente Barneveld
Gemeente Brummen
Gemeente Ede
Gemeente Epe
Gelderse Natuur & Milieu Federatie
Gemeente Harderwijk
Stichting het Nationaal Park De Hoge Veluwe
Gemeente Lochem
Gemeente Nijkerk
Recron, vereniging van recreatieondernemers in Nederland
Gemeente Renswoude
Gemeente Rheden
Gemeente Rhenen
Gemeente Scherpenzeel
Gemeente Veenendaal
Gemeente Wageningen
Gemeente Zutphen
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