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Geachte Minister,
Met uw besluit begin dit jaar rondom Lelystad Airport, zien we een bevestiging van een zorgvuldige
aanpak van uw ministerie in dit dossier. De recente publicatie van de bevindingen regiegroep
Belevingsvlucht en de correspondentie van u aan de Kamer (juni en juli jl.) creëren echter
onduidelijkheid over eerder gedane toezeggingen door en bevindingen van uw ministerie rondom
de effecten van Lelystad Airport en de overlast voor inwoners. Wij zien ons in navolging van ons
schrijven van 11 december 2017 genoodzaakt u hierover te berichten en zouden graag een verdere
verduidelijking van u krijgen.
In uw brief aan de Kamer 21 februari 2018 stelt u dat een algehele herziening van het luchtruim in
2023 moet zijn gerealiseerd. In uw schrijven van 6 juli jl. spreekt u over implementatie vanaf 2023.
Met deze formulering wordt het voor de inwoners van Gelderland onduidelijk hoe lang zij hinder
zullen ondervinden van de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport na opening van deze
luchthaven. Deze onduidelijkheid is voor de provincie Gelderland onacceptabel gelet op de
belangen van onze partners en onze inwoners. Wij vernemen dan ook graag in deze uw reactie op
de bevindingen van de regiegroep Belevingsvlucht.
Wij zien ons dan ook genoodzaakt om in aanvulling op ons eerdere standpunt en als gevolg van
toenemende onrust nu als harde randvoorwaarde aan de opening van Lelystad Airport u mee te
geven dat bij de opening van Lelystad (2020) er zicht moet zijn op het verdwijnen van de
laagvliegroutes over Gelderland binnen drie jaar (2023). Zonder deze garantie kan Lelystad Airport
wat ons betreft niet open.
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Graag gaan we met u in gesprek om te vernemen hoe u invulling geeft aan deze randvoorwaarde.
Dit alles moet blijvend leiden tot zo minimaal mogelijke gevolgen voor de inwoners van Gelderland.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Jan Markink
plv. Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst
Secretaris

