STATENBRIEF
Onderwerp: Voorbereiding luchthavenbesluit Teuge
Portefeuillehouder: ged. Meijers
Kerntaak/plandoel: Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Doel van deze brief:
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Te besluiten conform het ontwerpbesluit
Over de inhoud van deze brief te overleggen
De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)

Zoals gemeld in Statenbrief PS2017-113 hebben wij afspraken gemaakt over de situatie die eind 2010
is ontstaan door een fout van het Rijk in de omzettingsregeling Teuge, waar abusievelijk te veel
geluidruimte is vergund aan de luchthaven. Ook hebben wij inmiddels afspraken gemaakt met de
directie van luchthaven Teuge over procedure en tijdpad van een luchthavenbesluit. Uiteindelijk moet
dit proces resulteren in een Statenbesluit, te nemen vanuit uw bevoegd gezag-rol op grond van de
Wet luchtvaart.
Taakverdeling tussen luchthaven en provincie
Luchthaven Teuge zal naar verwachting begin 2018 een aanvraag voor een luchthavenbesluit
indienen bij GS. Deze aanvraag zal worden gebaseerd op de volgende stappen waarvoor de
luchthaven het initiatief neemt:

Een marktverkenning door de Hogeschool Van Amsterdam (vakgroep Aviation Studies). Deze
marktverkenning zal de toekomstige behoeften aan vliegbewegingen in kaart brengen.

Een contra-expertise op de marktverkenning door een onafhankelijke adviseur.

Een milieueffectrapportage (MER) waarin de effecten op milieu en omgeving worden
onderzocht aan de hand van verschillende denkbare ontwikkelingsscenario’s. Omdat naar
verwachting een groot deel van de benodigde informatie al in een eerder stadium is vergaard,
lijkt de doorlooptijd van deze MER enigszins binnen de perken te kunnen blijven. De
verwachting is dat dit MER-traject een aantal maanden in beslag neemt, maar deze tijdsduur
zal mede afhankelijk zijn van de eventuele opmerkingen van de Commissie MER.
Na het doorlopen van deze stappen zal de luchthaven begin 2018 een aanvraag voor het
luchthavenbesluit indienen bij de provincie. Na een zienswijzenperiode zullen wij het luchthavenbesluit
ter vaststelling voorleggen aan Provinciale Staten. De besluitvorming hierover is eind 2018 voorzien.

Inlichtingen bij: dhr. G.J.M. van Eijk, telefoonnummer (026) 359 87 44
e-mailadres: post@gelderland.nl

Tijdpad
Uitgegaan wordt van globaal de volgende processtappen:

Juli 2017: oplevering marktverkenning door Hogeschool Van Amsterdam.

September 2017: oplevering contra-expertise door extern adviseur.

Oktober 2017: start MER-proces.

Februari 2018: afronding MER.

Maart 2018: advisering door Commissie m.e.r. en eventuele verwerking van dit advies in de
MER.

April 2018: indienen aanvraag luchthavenbesluit bij de provincie.

Augustus/september 2018: vaststellen ontwerp-luchthavenbesluit door GS, gevolgd door
zienswijzenperiode.

Oktober/november 2018: opstellen reactienota op zienswijzen, eventueel aanvullend onderzoek
naar aanleiding van zienswijzen en verwerking in uiteindelijk luchthavenbesluit.

December 2018/januari 2019: vaststellen luchthavenbesluit door PS, gevolgd door indienen
aanvraag Verklaring veilig gebruik luchtruim bij Inspectie Leefomgeving en Transport.
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Aanleiding

Op 1 november 2009 is het landzijdig bevoegd gezag over kleine burgerluchthavens
gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies, op grond van een wijziging in de Wet luchtvaart.
Provinciale Staten dienen de omzettingsregeling (waarin het Rijk eind 2010 de vergunde rechten per
luchthaven had vastgelegd) om te zetten in een luchthavenbesluit. Hiervoor stelt de Wet luchtvaart
een termijn van vijf jaar; dit is echter een termijn van orde waarvan de provincies beargumenteerd
kunnen afwijken.
In Statenbrief PS2017-113 is het overleg teruggemeld dat in de afgelopen periode heeft
plaatsgevonden met het ministerie van I&M en de directie van luchthaven Teuge. Gesproken is over
de manier waarop omgegaan moet worden met een omissie in de vigerende ministeriële
omzettingsregeling voor Teuge van december 2010, die heeft geleid tot een te hoge geluidruimte.
In februari 2017 leidde dit overleg tot de afspraak dat Teuge een marktverkenning doet naar de
daadwerkelijke ruimte die men op middellange termijn nodig heeft. Naar aanleiding van het
toekomstperspectief dat hieruit blijkt laat Teuge een MER opstellen, op basis waarvan bij de provincie
een aanvraag zal worden gedaan voor een luchthavenbesluit. Deze aanvraag zal worden onderbouwd
door de resultaten van een marktverkenning en een hierop gebaseerde milieu-effectrapportage.
Met het ministerie is afgesproken dat de huidige toegekende geluidruimte van Teuge in stand blijft tot
het moment dat een luchthavenbesluit door uw Staten is vastgesteld en in werking is getreden.
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Bestaand beleid c.q. kader

Op basis van de nota Omgevingsbeleid luchtvaartterreinen Gelderland die uw Staten op 27 mei 2009
hebben vastgesteld (herbevestigd in de Omgevingsvisie van 2014) was ons voornemen om de
omzetting naar een luchthavenbesluit van PS beleidsneutraal te laten zijn, dus zonder verandering
van rechten voor zowel Teuge als de omgeving. Toen echter in het voorbereidingstraject de fout aan
het licht kwam die I&M in de omzettingsregeling van 2010 had gemaakt met de vergunde
geluidruimte, ontstond de nieuwe situatie die uiteindelijk heeft geleid tot de afspraak dat de luchthaven
bij de provincie een nieuwe aanvraag gaat doen voor het luchthavenbesluit.
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Argumenten/afwegingen/risico's

Bij het voorbereiden van het luchthavenbesluit is nog een andere ontwikkeling zijdelings relevant: de
herinrichting van het bedrijventerrein van Teuge.
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Parallel aan het voorbereidingsproces van het luchthavenbesluit neemt de provincie de regie bij het
komen tot een integrale visie op het bedrijventerrein van Teuge (onder verantwoordelijkheid van
gedeputeerde Scheffer). Hierbij zullen in ieder geval de luchthaven, Oost NV, de gemeenten Voorst
en Apeldoorn, geïnteresseerde bedrijven en Algemeen Belang Teuge worden betrokken.
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Financiële consequenties

Geen (reeds gedeeld in Statenbrief PS2017-113).
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Proces en evaluatie

Het is van belang dat er voldoende draagvlak komt voor het uiteindelijke luchthavenbesluit bij zowel
de omgeving, de luchtvaartsector als de luchthaven. Daarom dienen de voorbereidende
werkzaamheden communicatief goed te worden begeleid. De informatievoorziening dient plaats te
vinden op een gedegen, doordachte manier die aansluit op de interesses en aandachtspunten van de
omgeving en de overige betrokken stakeholders. Als initiatiefnemer voor de aanvraag is de luchthaven
hiervoor verantwoordelijk. Wij zullen hieraan waar mogelijk onze bijdrage leveren.
Op momenten dat informatie beschikbaar is uit de onderzoeken die nu gaan plaatsvinden, zal de
luchthaven openbare bijeenkomsten organiseren op passende momenten in het proces. Te denken
valt aan:

informatiebijeenkomsten voor omwonenden;

technische briefings voor (in ieder geval) Provinciale Staten en (wellicht) gemeenteraden;

expertmeetings, georganiseerd door de CRO Teuge en/of de provincie.
De CRO formeel zal om advies worden gevraagd over het te nemen luchthavenbesluit. In het
voortraject zal de CRO steeds worden geïnformeerd door de luchthaven en door ons, indien dit aan
de orde is. De CRO blijft uiteraard ook betrokken bij andere relevante gespreksonderwerpen rond
Teuge, zoals de stand van zaken bij het realiseren van hinderbeperking.
Arnhem, 4 april 2017 - zaaknummer 2016-004655
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje
- Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst
- secretaris
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