
SCHRIFTELIJKE BEANTWOORDING VRAGEN UITBREIDING VLIEGVELD LELYSTAD

Aanvullend op het raadscommissievoorstel met “Uitbreiding Vliegveld Lelystad” met 
bijbehorende notities voor behandeling op 12 december, heeft de fractie van D66 enkele 
suggesties gedaan en vragen gesteld. Hierbij de vragen met bijbehorende beantwoording. 

 “Ook de gemeenten Steenwijkerland, Raalte en Hellendoorn erbij betrekken”. 

Naast de gemeenten Ommen, Zwolle, Kampen en Hellendoorn (reeds als zodanig benoemd in de 
notitie van de gemeente Dalfsen) zullen wij ook aan de gemeenten Steenwijkerland en Raalte de 
notities van de heer Van Nes en van de gemeente Dalfsen toezenden en hen verzoeken aan te 
haken bij de lobby samen met de provincie Overijssel richting ‘Den Haag’ (lees: de Alderstafel, via 
gedeputeerde Lievers van de provincie Overijssel. 

 “We steunen het voornemen om formeel te vragen naar een MER voor Zwolle en het 
Vechtdal; we vragen het College om dit met de nodige spoed in gang te zetten”

Wij zullen op zeer korte termijn hiertoe de benodigde stappen zetten. Ook bij dit initiatief zoeken 
wij de steun van de gemeenten Ommen, Zwolle, Kampen, Hellendoorn, Steenwijkerland en 
Raalte. 

 “Een belangrijke conclusie is, dat ten behoeve van de optimalisatie van de 
aanvliegroutes en met name voor een mogelijke herindeling van het luchtruim boven de 
provincie, met spoed onderzoek gedaan dient te worden naar de mogelijkheden tot het 
optimaliseren van het luchtruim boven Overijssel. Daarvoor verwijzen we naar de 
tweede en derde paragraaf van de notitie in de bijlage. Daarom vragen we het College 
om samen met andere gemeenten en de Provincie Overijssel dit onderzoek aan een 
gerenommeerd en onafhankelijk bureau in opdracht te geven, bij voorbeeld aan NATS 
(National Air Traffic Services in UK)”.

Het college is van mening dat de provincie Overijssel hierin het voortouw moet nemen. Wethouder 
Van Leeuwen neemt contact op met gedeputeerde Lievers om dit te bespreken.  


