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Inleiding
De afgelopen dagen is het onderwerp Lelystad Airport volop in het nieuws. Dit heeft vooral te maken
met wijziging van een deel van de uitvliegroute boven Gelderland. De wijzigingen zijn het gevolg
van een tweede ontwerpronde van de uitvliegroutes die de Luchtverkeersleiding onlangs heeft
doorgevoerd om aansluiting te krijgen op de internationale vliegcorridors (grote hoogte).
Inhoud
Het verschil met de vliegroutes zoals die in 2015 bekend zijn gemaakt zit vooral in de route ten
zuiden van de kern Wezep (richting Apeldoorn/Arnhem/Ede). De loop van deze uitvliegroute en het
feit dat deze route over een groot deel van Gelderland een vlieghoogte van 1800 meter kent, geeft
nu onrust bij bewoners en bedrijven.
Voor de gemeenten Elburg, Oldebroek en Hattem wijkt het huidige ontwerp niet veel af van het plan
uit 2015. Wel werd er, in de beoordeling van het plan uit 2015, vanuit gegaan dat de vliegtuigen op
de uitvliegroute sneller een grotere hoogte zouden bereiken. Daarmee zou er minder geluidsoverlast
optreden voor bijvoorbeeld de kernen Wezep en Hattemerbroek. Dit blijkt met een constante
vlieghoogte van 1800 meter niet het geval.
Aanpak
Over de ontstane situatie heeft bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden met omliggende
gemeenten en de provincie Gelderland. Van belang is om de zorgen van de inwoners en bedrijven
serieus te nemen en te kijken hoe invloed uitgeoefend kan worden op de besluitvorming bij het
ministerie. Wij denken dat dit het beste kan door om als regiogemeenten en provincie één geluid te
laten horen. De provincie speel daarbij de coördinerende rol. Er vinden op korte termijn gesprekken
plaats tussen de provincie Gelderland en het ministerie en de staatssecretaris. De provincie zal in de
gesprekken de bovengenoemde belangen onder de aandacht brengen en verzoeken om aangepaste
besluitvorming.
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