
CONCEPT 

Verklaring gezamenlijke belanghebbenden in de provincies 
Gelderland en Overijssel 
 
Over 
 

Routebesluit Luchthaven Lelystad 
 
De gezamenlijke belanghebbenden in Oost Nederland, 
 
Constateren dat: 

 sinds de bekendmaking, door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, van de 
voorgenomen vliegroutes van en naar Luchthaven Lelystad grote zorgen zijn ontstaan 
bij diverse belangengroepen in Overijssel en Gelderland; 

 de zorgen gaan over het moeten sluiten van het Nationaal Paracentrum en het 
daardoor dreigende faillissement van Luchthaven Teuge, de beperkingen die 
ontstaan voor activiteiten op zweefvliegveld Lemelerveld, lage vliegroutes, 
wachtroutes op lage hoogtes en onbekendheid van (geluids-)effecten voor de lokale 
betrokkenen; 

 geen van de aansluitende vliegroutes, voordat deze als voorgenomen besluit werd 
bekend gemaakt op 19 juni 2017, is gedeeld met betrokken belanghebbenden in 
Overijssel en Gelderland en de General Aviation sector; 

 Provincies aan de Alderstafel wel hebben ingestemd met het Luchthavenbesluit en 
de MER, maar niet met de voorgestelde routes voor de aansluiting op de hogere 
luchtlagen; 

 de informatievoorziening vanuit de Alderstafel niet traceerbaar en/of herleidbaar is 
naar betrokkenen, verslaglegging en notulen van deze Alderstafel niet gemaakt zijn, 
op enkele jaarverslagen na en in ieder document afkomstig van het Ministerie van 
I&M verwezen wordt naar de gemaakte afspraken door de Alderstafel. 

 
Overwegen dat: 

 de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad van nationaal belang is voor de toekomstige 
groei van Schiphol en KLM en ook regionaal kansen biedt aan de economie; 

 vertraging van de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad onacceptabel is; 

 er vijf uitgangspunten zijn geformuleerd voor het vaststellen van de vliegroutes, 
welke door alle belanghebbenden worden onderschreven; 

 onomkeerbare negatieve effecten, zoals het moeten sluiten van het Nationaal 
Paracentrum en het dreigende faillissement van Luchthaven Teuge of de doorsnijding 
van stiltegebieden op de Veluwe, onacceptabel zijn; 

 ongewenste effecten, zoals de doorsnijding van stiltebeleidsgebieden, geluidhinder 
en het vliegen over woonkernen, daar waar dit technisch mogelijk is tot een 
minimum beperkt moeten worden; 

 bewoners, ondernemers en gemeenten in heel Gelderland en Overijssel in een 
consultatie tijdens de 5.11 procedure moeten kunnen opkomen voor hun belangen 
bij de advisering over het Routebesluit; 
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 het Luchthavenbesluit Lelystad ruimte biedt voor optimalisatie van vliegroutes op 
korte termijn en het voorkomen van onomkeerbare negatieve effecten en 
minimaliseren van ongewenste effecten; 

 de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op 4 augustus 2017 bij de 
beantwoording van vragen van de kamerleden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) 
aangeeft, dat is gekozen voor routevariant B+ omdat deze leidt tot het minste aantal 
gehinderden; en dat de staatssecretaris ook aangeeft open te staan voor route-
optimalisaties als die mogelijkheden er zijn binnen de 5 uitgangspunten; 

 de herziening van het luchtruim kansen biedt om op middellange termijn  
ongewenste effecten zo veel mogelijk te reduceren. 

 
Verzoekt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om: 

 op heel korte termijn zowel de KNVvL variant als de B++ variant te betrekken bij het 
onderzoek van Helios; 

 onomkeerbare negatieve effecten, zoals het moeten sluiten van het Nationaal 
Paracentrum en het dreigende faillissement van Luchthaven Teuge of de doorsnijding 
van stiltegebieden op de Veluwe, tegen te gaan; 

 ongewenste effecten, zoals de doorsnijding van stiltebeleidsgebieden, geluidhinder 
en het vliegen over woonkernen, waar dat technisch mogelijk is als 6e uitgangspunt 
te hanteren en route-optimalisaties mogelijk te maken; 

 te onderzoeken of bij de voorgestelde aansluitroutes, vooruitlopend op een 
herinrichting van het luchtruim, al ruimte bestaat om hoger te vliegen, 

 te communiceren naar partijen over de effecten van alle potentiele aansluitroutes en 
de juiste feiten en cijfers te delen met  bewoners en ondernemers, zodat zij kunnen 
opkomen voor hun belangen bij de advisering over het Routebesluit; 

 op korte termijn te starten met het Routebesluit, met de variant die het beste 
voldoet aan de 5 + 1 uitgangspunten; 

 op korte termijn te starten met de herinrichting van het luchtruim en duidelijk te 
maken wat de kortst mogelijke termijn is om de herinrichting te realiseren; 

 bij de herinrichting van het luchtruim te streven naar het verhogen van alle 
vliegroutes; 

 bij de herziening van het luchtruim de belanghebbenden in Gelderland en Overijssel 
en de luchtvaartsector te betrekken. 

 
 
Namens de partijen: 
 

1.  


