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Onderwerp: belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport
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Op 30 mei 2018 heeft de belevingsvlucht voor de vliegroutes van en naar Lelystad Airport
plaatsgevonden. Ook in onze provincie is de belevingsvlucht met belangstelling gevolgd. Een aantal
gemeenten heeft zelf, in aanvullingen op de Regiegroep Belevingsvlucht, metingen laten
verrichten. Deze meetgegevens zijn vergelijkbaar met de resultaten van de regiegroep en dat
verontrust ons.

Uw brief

Uw kenmerk

In vergelijk met het MER zijn de waargenomen geluidsniveaus in onze provincie 2 à 3 dB hoger.
Wij vinden dit een grote afwijking die nader onderzocht moet worden. Ook hebben wij
geconstateerd dat de beleving onder de oostelijke route van Duitsland naar Zwolle als meer
negatief wordt ervaren dan de zuidelijke dalingsroute. De verstoring op deze route is groot door
hoog aerodynamisch geluid. Ook dit verdient nader onderzoek.
Wij delen de opvatting van de Regiegroep dat de openstelling van Lelystad Airport niet acceptabel
is zolang de herziening van het luchtruim niet is afgerond en er lang laag wordt gevlogen. Het heeft
bovendien onze voorkeur als eerst de Luchtvaartnota 2020-2050 wordt afgerond, voordat de
herziening wordt gestart. Wij zijn van mening dat alleen zo het maatschappelijk debat over
luchtvaart zuiver en in de volle breedte gevoerd kan worden.
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Bevindingen regio MER Lelystad

U geeft in uw Kamerbrief van 9 juli 2018 aan de bevindingen van de Regiegroep te bestuderen en
deze zomer met een inhoudelijke reactie te komen. Wij gaan er vanuit dat u in uw reactie ook
aandacht heeft voor de bevindingen in Overijssel.
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