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Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland
Mevrouw J. Meijers
Ter info aan: Provinciale Staten van Gelderland
Datum: 16 augustus 2017
Betreft: Bezorgdheid bewoners Veluwe over gevolgen vliegroutes Lelystad

Geachte mevrouw Meijers,
In toenemende mate zijn de afgelopen weken dorpsorganisaties en de DKK Gelderland
geïnformeerd door bezorgde bewoners van met name de dorpen op de Veluwe en in het
Valleigebied, over de mogelijke gevolgen die de uitbreiding van vliegveld Lelystad met
chartervliegtuigen zal kunnen gaan hebben.
Inmiddels lopen er verschillende initiatieven met petities en acties die tot doel hebben het
vliegverkeer boven de Veluwe op een zodanige hoogte te laten plaatsvinden dat daaruit geen
of zo weinig mogelijk hinder volgt voor de bewoners van dorpen en het buitengebied.
Omdat de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland hierop wordt aangesproken
door haar leden, delen wij uiteraard in deze bezorgdheid en bestaat er grote behoefte aan
het juist en tijdig informeren van onze achterban over de gang van het proces tot nu toe, de
mogelijke gevolgen en de mogelijkheden die inwoners hebben om hier invloed op te kunnen
uitoefenen, al of niet door tussenkomst van het Provinciebestuur en gemeentebesturen.
Wij verzoeken u ons in staat te stellen om de informatie hierover zo goed als mogelijk te
kunnen verspreiden naar onze leden en ons op de hoogte te houden van de stappen in dit
proces. Concreet spelen nu de volgende vragen bij onze achterban:
 In de Stentor van 10/8/2017 staat een kaart met mogelijke aanvlieg- en vertrekroutes
van vliegveld Lelystad, met een melding van de hoogte waarop vliegtuigen daar
vliegen. Klopt deze informatie, en wat vindt de provincie Gelderland hiervan?
 Hoe staat het met de besluitvorming over deze toekomstige routes? Wordt er nog
over overlegd en zo ja door welke partijen?
 Wat zijn de vervolg procedures wat betreft de besluitvorming ten aanzien van deze
routes?
Wij kijken uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Tinie te Dorsthorst
Vicevoorzitter
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