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Geschikte gebieden voor arerobaticvliuegen en
oefennaderingen

Geachte heer Burgering,
In een brief van 16 april 2018 verzoekt u ons om bij de rijksoverheid aandacht te vragen voor de
behoefte om op landelijk niveau gebieden aan te wijzen die geschikt zijn voor het uitvoeren van enkele
specifieke vormen van kleine luchtvaart. Hierbij doelt u met name op het aerobaticvliegen en op het
uitvoeren van oefennaderingen bij een geringe vlieghoogte.
In reactie op uw verzoek delen wij u het volgende mede.
Bij brief van 11 december 2017 hebben wij bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat gepleit
voor een zorgvuldig en transparant proces ten aanzien van de herindeling van het Nederlandse
luchtruim, met speciale aandacht voor de aansluitroutes tussen Lelystad Airport en het internationale
luchtruim.
Hierbij zou het ministerie haar verantwoordelijkheid moeten nemen, om te borgen dat de woon- en
leefkwaliteit in Gelderland optimaal blijft op een dusdanige manier dat er sprake is van een goede
balans tussen alle belangen. Wij willen deze rol oppakken als partneroverheid met kennis van zaken
over en formele bevoegdheden inzake de ruimtelijke, fysieke en economische omgeving. Dit wordt
vormgegeven in direct contact met de andere provincies en medeoverheden, met maatschappelijke
organisaties, met ondernemers en inwoners.
In dit proces is het gebruik van de Gelderse luchthaven Teuge in al haar facetten een belangrijke
factor. In onze ogen moet er gestreefd worden naar zoveel mogelijk onderlinge samenhang tussen de
uiteenlopende activiteiten op Teuge en andere vormen van luchtruimgebruik in de verschillende
compartimenten waarin dit luchtruim is verdeeld.
In die zin kunnen wij het doel onderschrijven dat wordt beschreven in de slotzin van uw brief aan ons,
en zullen wij dit onderwerp meenemen bij de Gelderse inbreng in de herindelingsdiscussie. Wel wijzen
wij er op dat het naar onze inschatting in de praktijk lastig zal worden om nieuwe gebieden te vinden
waar vormen van kleine luchtvaart mogelijk worden gemaakt.
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De ervaring leert dat de activiteit belasting van omgevingskwaliteit met zich meebrengt.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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