Informatiebijeenkomst Lelystad Airport 10 maart 2020
Deze avond worden inwoners van Heerde geïnformeerd over de stand van zaken rond Lelystad
Airport in relatie tot de mogelijkheid van het indienen van een stuitingsbrief.

Locatie:
Aanvang:

De Heerd, Griftstraat 8, Heerde
19.30 uur

Programma
19.30 uur
Welkom door Gert van de Rhee avondvoorzitter (voorzitter commissie Ruimte)
Opening door burgemeester Jacqueline Koops
19.35 uur

Presentaties van max. 10 minuten achtereenvolgens door de volgende inleiders:
Context vanuit de gemeente
Wethouder Wolbert Meijer
Korte inleiding
Leon Adegeest (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen)
Te verwachten geluidsoverlast boven de NO Veluwe en de daaraan te koppelen schade
Jules van de Weerd (HoogoverWezep)
Het begrip stuiting en het belang van het sturen van een stuitingsbrief om in de
toekomst mogelijk voor schadecompensatie in aanmerking te komen
Hylke Brandsma (Stichting Red de Veluwe)
Vertoning animatie over de routes
Jaap Kloosterziel (Stichting Red de Veluwe)

20.15 uur

In gesprek met …..
De inleiders nemen plaats in een panel en vanuit de zaal is er gelegenheid om vragen
aan hen te stellen.
Onder leiding van avondvoorzitter Gert van der Rhee,

20.45 uur

Gelegenheid voor ontmoeting en invullen van stuitingsbrief

21.15 uur

Sluiting

Toelichting
Schadeclaims vliegveld Lelystad
De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad open gaat. Wanneer dit gebeurt, gaan we dit in
de gemeente Heerde wel merken.
Het geluid van de overvliegende vliegtuigen zullen we zeker horen. Wij verwachten ook gevolgen die
niet direct merkbaar zijn, zoals extra fijnstof en stikstof. Dit is nadelig voor ons en onze
leefomgeving. Wij vrezen daarnaast dat hierdoor ook minder recreanten onze gemeente zullen
bezoeken. Voor onze mooie Cittaslow-gemeente zijn dit gevolgen die we liever niet zien.
Persoonlijke schade
Mogelijk kunt u ook persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot opening van vliegveld
Lelystad, namelijk door waardevermindering van uw woning. U kunt voor een vergoeding van deze
schade bij het ministerie een verzoek indienen. De termijn hiervoor sluit op 31 maart 2020. Maar
omdat er nu nog een voorstel tot wijziging van het Luchthavenbesluit ligt, is nog niet vast te stellen
wat uw schade is.
Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden, moet u een
zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Dit geeft natuurlijk nog geen zekerheid dat u
een schadevergoeding krijgt, maar u houdt in elk geval de mogelijkheid dit te proberen. De
factsheet van het Ministerie geeft u meer informatie over deze 'nadeelcompensatie': Factsheet
nadeelcompensatie (pdf, 53 kB)
Stuitingsbrief
U kunt de stuitingsbrief onderstaand downloaden en zelf versturen naar het adres dat op de
voorbeeldbrief staat. Doe dat dan wel aangetekend en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart
2020 bij het ministerie is. U kunt ook een brief op het gemeentekantoor komen tekenen. Dit kan tot
19 maart 2020 of invullen tijdens de informatieavond op 10 maart. Wij verzorgen dan de
verzending. indien de gemeente de verzending voor haar rekening neemt, kan de gemeente niet
aansprakelijk worden gesteld voor zoekraken van post etc.
Stuitingsbrief downloaden
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