
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 24 januari 2022 
van : Daisy Vliegenthart (CDA), Karin Jeurink (PvdA), Koos de Looff (VVD), Wouter Witteveen (GL), 

Janneke Slingeland (CU) en Gerrit Averesch (SGP) 
onderwerp : Lobby Lelystad Airport  

 
 
Inleiding 
Vorige week heeft de Provincie Overijssel1 een brief naar het nieuwe kabinet gestuurd over de 
laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. In december 2021 werd bekend dat het ministerie 
de laagvliegroutes die over het noorden van onze provincie en een deel van Overijssel lopen, niet 
gaat schrappen. Ondanks eerdere toezeggingen. 
 
In een brief richten de provincie en vier Overijsselse gemeenten zich tot het nieuwe kabinet met 
de oproep om Lelystad Airport niet te openen voordat de laagvliegroutes zijn verdwenen. Dit is 
precies het standpunt wat wij als Provincie Gelderland ook steeds hebben gecommuniceerd. 
 
Vervolgens stond vandaag (maandag 24 januari 2022) een artikel2 in de Stentor waarin werd 
aangekondigd dat de burgemeesters van een aantal Gelderse gemeenten een brief aan het 
kabinet sturen over hun zorgen rond Lelystad Airport. 
 
Wij (CDA, PvdA, VVD, GL, CU en SGP) zijn dan ook zeer verbaasd dat de brief vanuit Overijssel 
is gestuurd zonder betrokkenheid van gemeenten in Gelderland en de Provincie Gelderland. Al 
eerder hebben wij u gevraagd om op het luchtvaartdossier de samenwerking met Overijssel 
verder te intensiveren om zo een nog sterkere lobby naar Den Haag te kunnen hebben. 
 
Vandaar dat wij de volgende vragen hebben: 
 

1. Was u op de hoogte van deze lobbybrief van Overijssel voor deze in de krant verscheen? 
En zo ja, waarom doet Gelderland niet mee? 

2. Heeft u al contact gehad met het bestuur van Overijssel over deze brief?  
En zo ja, wat is hier uitgewisseld? 

3. Hoe is de relatie en samenwerking met Overijssel op het luchtvaartdossier? 
4. Bent u bereid om de relatie en samenwerking verder te intensiveren en meer gezamenlijk 

op te trekken richting Den Haag? 
5. Bent u bereid om hier nu de eerste stap toe te zetten richting Overijssel, en aan te geven 

dat we een brief zoals nu verstuurd voortaan graag gezamenlijk willen opsturen?  
6. Bent u bereid om alsnog een gezamenlijke brief namens gemeenten in Overijssel en 

Gelderland en beide provincies te sturen? 
 
 
 

 
1 https://www.destentor.nl/zwolle/overijssel-stuurt-felle-brief-over-lelystad-airport-naar-nieuwe-
minister~aa75be43/ 
2 https://www.destentor.nl/voorst/waar-west-veluwe-voordelen-ziet-van-lelystad-airport-vreest-noord-
veluwe-voor-effect-laagvliegen-grote-overlast-en-een-berg-stikstof~a73d9d2b/ 


