
 

Overzicht activiteiten 2019 

1 Algemeen 
 
Het blijft heel stil rond de vlieghaven Teuge. 
Stil in de bestuurlijke betekenis van het woord. Het vliegen gaat gewoon door en de groei van het 
aantal paravluchten leidt tot meer hinder in de Stedendriehoek. 
Wat gaat er met Teuge gebeuren? Dat is sterk afhankelijk van de al dan niet openstelling van 
Lelystad. Gaat Lelystad open en hoeveel vluchten en hoe lang zullen de vertrekkende vluchten laag 
over de Veluwe en Gelderland  blijven vliegen? Veel vragen en weinig antwoorden. 
Het PVT verwacht dat Lelystad wel open zal gaan en dat een aantal jaren vertrekkende vluchten laag 
over Apeldoorn Oost zullen uitvliegen.  Dat komt dan boven op het lawaai van Teuge.  
De vragen van het PVT aan Ministerie en Provincie worden ontwijkend beantwoord. 
 Het “bevoegd gezag” voor Teuge is sinds 2010 de Provincie Gelderland. Al meer dan 5 jaar 
overtreedt de Provincie de wettelijke plicht om deze bevoegdheid in een Luchtvaartbesluit Teuge 
vast te leggen en uit te werken.  De Luchthaven en de Provincie schuiven de verantwoordelijkheid 
voor deze ergerlijke nalatigheid naar elkaar af. 
Onzekerheid over Lelystad  is  een  van de oorzaken, maar ook de stikstof problematiek zorgt voor 
nieuwe problemen. 
 Het is onduidelijk welke regels voor Teuge zullen gelden. 
Vragen van het PVT aan de Provincie blijven onbeantwoord. Kennelijk zijn er problemen. 

2 Commissie Regionaal Overleg Teuge 
 
Het regulier overleg met de omgeving in het zgn CRO overleg is al meer dan 11 maanden niet meer 
bij elkaar gekomen ondanks de vele actuele vragen  die om een antwoord vragen. 
 
3 Regels Vliegveld Teuge 
 
Het PVT heeft zowel in den Haag bij het Ministerie als ook bij de Provincie Gelderland vragen gesteld 
en aangedrongen op het corrigeren van geconstateerde fouten in de regelgeving. Zonder veel 
resultaat. Afhouden en wegschuiven zijn aan de orde van de dag. Wel heeft het ministerie laten 
weten dat er gestudeerd wordt op de merkwaardige manier waarop de geluidshinder van het 
paravliegen wordt gemeten en gewaardeerd.  
 
De Provincie houdt in haar beleid nog steeds rekening met het opvangen van de zgn  General 
Aviation( kleine luchtvaart) die niet op Lelystad kan blijven bij een groeiend aantal vakantievluchten. 
Het gaat dan om een verdubbeling van het aantal vluchten op Teuge.. Het PVT zal zich tot het 
uiterste inspannen om te voorkomen dat dit gebeurt zonder compenserende maatregelen.  Een 
z.g.n. dubbel slot met een absoluut plafond aan het aantal vluchten  zal de inzet van het PVT zijn. 
 
Het afgelopen voorjaar is bekend geworden dat het paracentrum en Teuge met het ministerie 
afspraken heeft gemaakt om het paracentrum ook na de opening van Lelystad te kunnen laten 
bestaan. Deze overeenkomst is in Januari 2019 gesloten. Noch het Paracentrum noch Teuge hebben 
daarover mededelingen gedaan in het CRO overleg van Februari 2019.  De overeenkomst was toe al 
getekend. 
Zo serieus wordt dit overleg genomen door  de vliegers. 



4 Klachten en Teugeradar (www.teugeradar.nl)  
De Provincie heeft te kennen gegeven niet tevreden te zijn over de afhandeling van klachten vanuit 
de omgeving. Daar speelt zeker het in de lucht komen van de Teugeradar een rol bij. Het is nu relatief 
eenvoudig om tijd en plaats en vliegtuig te identificeren. Klachten zijn veel makkelijker te 
onderbouwen. Een groot compliment is op zijn  plaats voor de amateurs die Teugeradar.nl hebben 
gerealiseerd. 
Het PVT weet hoezeer de afhandeling van klachten alleen maar tot grotere ergernis leidt. Voorstellen 
van de Provincie hebben we nog niet gezien. Wij merken wel dat er steeds meer en principiëler 
geklaagd wordt over vlieghinder. Vooral de rondvluchten en het Paravliegen  geven veel klachten. 
 Het is opvallend hoezeer Gemeentes en Overheden het vliegen de hand boven het hoofd houden. 
Wij hebben nog nooit ervaren dat er enige beperking wordt opgelegd. De  gesubsidieerde 
milieuvervuiling gaat rustig door. Voorstellen om de omgeving tegemoet te komen verdwijnen in de 
la. 
 
5 Algemene Ledenvergadering 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond plaats op 13 mei 2019. 
In deze vergadering werden de activiteiten van het afgelopen jaar, de lopende zaken en de ambities 
voor de toekomst met de leden besproken. 
Verder werd de Jaarrekening 2018 en de begroting 2019 door de leden goedgekeurd en vastgesteld.  
 

http://www.teugeradar.nl/

