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DEBATVERZOEK 
 
Onderwerp:  Uitbreiding vliegbewegingen vliegveld Lelystad (PS2017-…) 
Indiener:  Pieter Plug (ChristenUnie) 
 
Ik verzoek u dit debatverzoek te agenderen in de vergadering van: 
Provinciale Staten van 13 december 2017 
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1 Inhoud debatverzoek (beoogd resultaat/doel) 
In Overijssel wordt vandaag een motie behandeld over Lelystad Airport. Deze motie lijkt de steun 
te hebben van alle Overijsselse Statenleden. In deze motie wordt GS verzocht bij het Ministerie 
van I&W kenbaar te maken dat de provincie Overijssel herindeling van het luchtruim wil voordat 
er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. De Gelderse ChristenUnie 
wil een soortelijk signaal vanuit Gelderland afgeven naar de minister en verneemt graag de 
opvatting van de andere fracties binnen Provinciale Staten van Gelderland. 
 
2 Aanleiding 
Zowel in Gelderland als in Overijssel is grote zorg over de gevolgen van de vliegroutes van en 
naar Lelystad Airport. De nu afgesproken vliegroutes van en naar Lelystad zijn ingepast in de 
bestaande indeling van het luchtruim, terwijl in de Luchtvaartnota 2009 al melding wordt gemaakt 
van een herindeling van het luchtruim om de vliegroutes zo optimaal te laten zijn. (Zie 
http://www.alderstafellelystad.nl/uploads/1/4/1/3/14138220/luchtvaartnota_2009.pdf) 
 
De nu voorgestelde vliegroutes zijn een korte-termijn oplossing met teveel beperkingen en teveel 
overlast. Dit dreigt voor de inwoners van Gelderland en Overijssel nadelige consequenties te 
hebben. De nieuwe indeling van het luchtruim is gepland in 2023, terwijl Lelystad Airport vanaf 
april 2019 fors uitgebreid zal zijn voor vakantievluchten en dus veel meer vliegbewegingen zal 
kennen. 
 
3 Standpunt en overwegingen 
 
De indiener wil graag dat Provinciale Staten een vergelijkbaar signaal willen afgeven als 
Overijssel, om eerst het luchtruim opnieuw in te delen vóór uitbreiding van Lelystad Airport.  De 
huidige indeling van het luchtruim biedt onvoldoende mogelijkheden voor opstijgende en 
landende vliegtuigen om hoger boven de Veluwe en de FoodValley regio te vliegen. Ook moeten 
door de nu voorgestelde vliegroutes activiteiten op het gebied van parasport op vliegveld Teuge 
stoppen.  
 
De indiener wil daarom eerst herindeling van het luchtruim en pas eventueel daarna vliegveld 
Lelystad uitbreiden. We willen zuinig zijn op onze stiltegebieden en geen onnodige vlieghinder 
ervaren. Daarnaast vormen de voorgestelde vliegroutes een ernstige belemmering voor de 
parasport op vliegveld Teuge, zodanig dat deze activiteit daar niet meer plaats zou kunnen 
vinden, waardoor vliegveld Teuge getroffen wordt door een groot inkomensverlies.  
 
De indiener verzoekt om op korte termijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
kenbaar te maken dat de provincie Gelderland herindeling van het luchtruim wil voordat 
eventuele extra vliegbewegingen zullen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. 
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