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Open brief gemeenteraad Zwolle met betrekking tot
zorgen over Lelystad Airport

Geachte College,
Hartelijk dank voor uw brief van 20 juni 2018 waarmee u de open brief van de
Zwolse gemeenteraad onder mijn aandacht brengt. In deze open brief verzoeken
de fracties van de gemeenteraad van Zwolle om een aantal punten mee te nemen
in de evaluatie van de (tijdelijke) aansluitroutes bij 7.000 en bij 25.000
bewegingen.
In mijn brief aan de Tweede Kamer van 21 februari 2018^ heb ik aangegeven de
effecten van de tijdelijke aansluitroutes te monitoren en dat de resultaten van
deze monitoring bij de evaluatie bij 7.000 vliegtuigbewegingen zullen worden
betrokken. De door de gemeenteraad van Zwolle aangedragen punten neem ik
mee in het gesprek over hoe deze monitoring wordt ingericht. Uiteraard zal ik bij
de inrichting en uitvoering van deze monitoring de omgeving blijven betrekken.
Over de wijze waarop dit het beste kan gebeuren, is overleg met de provincies
gestart.
Zoals de fracties in de gemeenteraad van Zwolle terecht constateren is er, naast
de evaluatie bij 7.000 vliegtuigbewegingen, aan de Alderstafel afgesproken om
ook bij 25.000 vliegtuigbewegingen een evaluatie uit te voeren. Conform deze
afspraak zullen hierbij de effecten op de uitvoering van de business-case, de
invulling van de werkgelegenheidsambitie, de effecten op de duurzame landbouw
en het vermijden van geluidhinder en de verstoring van natuur worden betrokken.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

. c. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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