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Geschikte gebieden voor aerobaticvliegen en
oefennaderingen

Geacht college van GS,
Twee vormen van luchtruimgebruik in de omgeving van luchthaven Teuge die kunnen leiden tot
hinder voor de omgeving vinden plaats in een specifiek gebied. Ten eerste gaat het om
aerobaticvliegen als vorm van luchtsport (een activiteit waarvoor wisselend gebieden worden
gekozen), en ten tweede om het Iaagvlieggebied dat de rijksoverheid heeft begrensd in de
IJsseluiterwaarden tussen Deventer en Zutphen (dit om mogelijk te maken dat hier ervaring
wordt opgedaan met oefennaderingen in het kader van vliegopleidingen). Beide activiteiten
vinden plaats in bewoond gebied, hetgeen begrijpelijkerwijs leidt tot de nodige overlast en
weerstand bij de bewoners. In de CRO-vergadering die plaatsvond op 7 februari 2018 is hiervoor
aandacht gevraagd, en is door de CRO-leden de wens geuit dat er op landelijk niveau gebieden
worden aangewezen die zich beter lenen voor het uitvoeren van deze vluchten.
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Daarom verzoekt de CR0 Teuge GS om bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht
te vragen voor dit probleem, en gebieden aan te wijzen die beter geschikt zijn voor enerzijds
aerobaticvliegen en anderzijds oefennaderingen. Dit zou in 1P0-verband aangekaart kunnen
worden, in het kader van de brede discussie die op stapel staat over de herindeling van het
Nederlandse luchtruim. Deze discussie zou zich in de ogen van de CR0 niet alleen moeten
richten op de vliegroutes voor de grote passagiersluchtvaart, maar ook op het lagere luchtruim
waarvan alleen gebruik wordt gemaakt door de kleine luchtvaart.
Hoogachtend,
Deoziter van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Teuge,

W.A. Burgering

Kopie:
• dhr. G. van Eijk, Provincie Gelderland
• dhr. H. Boerdam, Provincie Gelderland
• mevr. S. Sprokkereef, Provincie Gelderland
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