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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Zoals u via de Mededelingenbrief is gemeld (PS2016-797 van 6 december 2016) zijn wij in overleg
met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en luchthaven Teuge om een oplossing te vinden voor
de in 2010 ontstane situatie, toen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu abusievelijk een grotere
geluidsruimte dan beoogd had opgenomen voor de luchthaven. Nadat dit in 2016 is geconstateerd
hebben het ministerie, de provincie Gelderland en Luchthaven Teuge overlegd hoe hiermee om te
gaan, op zoek naar een uitkomst waarin alle belangen worden meegewogen. Uitkomst is dat
Luchthaven Teuge een aanvraag voor een luchthavenbesluit zal indienen bij het bevoegd gezag voor
de luchthaven, de provincie Gelderland. Dat zal Teuge, in samenwerking met de
luchthavensectorpartijen, naar verwachting in de tweede helft van 2017 doen, na een zorgvuldige
marktverkenning, milieu-effectstudies (MER) en met betrokkenheid van stakeholders en omgeving.
De marktverkenning zal de toekomstige behoeften aan vliegbewegingen in kaart brengen. De effecten
van een nieuwe regeling op milieu en omgeving zal worden onderzocht in een MER. De geluidsruimte
die oorspronkelijk beoogd was zal als referentiesituatie worden gebruikt .. De huidige toegekende
geluidsruimte blijft in stand tot het moment dat een luchthavenbesluit door de provincie Gelderland is
vastgesteld en in werking is getreden.
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Aanleiding

In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met het ministerie van I&M en de directie van
luchthaven Teuge over de manier waarop omgegaan moet worden met een omissie van I&M in de
vigerende ministeriële omzettingsregeling voor Teuge van december 2010. Onbedoeld is hierin
verzuimd om de geluidsruimte voor kleine luchtvaartuigen te halveren, een voornemen dat in 1999 is
vastgelegd bij ministerieel besluit. Dit besluit beoogde destijds het afromen van de overtollige
geluidsruimte die ontstaat doordat vliegtuigen in het algemeen stiller worden.
Bij brief van 22 november 2016 hebben GS het ministerie gevraagd om een ‘pardon’ waarbij deze
omissie niet wordt teruggedraaid. Argument was de rechtszekerheid waarop Teuge zich mocht
baseren ten aanzien van het vergunde recht. Inmiddels is uit nader overleg en onderzoek gebleken
dat een dergelijk pardon juridisch een onbegaanbare weg is. Daarom is overlegd over alternatieve
oplossingsvarianten.
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Bestaand beleid c.q. kader

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

Op 1 januari 2010 zijn wij het bevoegd gezag geworden voor kleine luchthavens in de provincie.
Voorheen was de Minister van I&M dat. Op grond van de wet dienen de provincies bij voorkeur binnen
5 jaar de regeling die het Rijk had verleend om te zetten in een provinciale regeling. Ons voornemen
was dat beleidsneutraal te doen, zonder verandering van rechten van Teuge en de omgeving. In dat
traject kwam naar voren dat I&M een fout had gemaakt en dat wij de correctie dienden door te voeren
en de geluidsruimte zouden moeten halveren. Omdat dit de positie van Teuge, mede in het licht van
de lopende discussies over de overloop van vliegveld Lelystad, zou benadelen is door ons overleg
gevoerd met I&M en Teuge om te bezien hoe met deze correctie om te gaan recht doende aan ieders
belang en positie. Indien deze fout niet was gemaakt had Teuge met de huidige vergunde
geluidsruimte de komende jaren vooruit gekund.
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Argumenten/afwegingen/risico's

In het overleg met Teuge en I&M is afgesproken dat Teuge een marktverkenning doet naar de
daadwerkelijke ruimte die men op middellange termijn nodig heeft en Teuge zal een aanvraag doen
voor een geactualiseerd Luchthavenbesluit op basis van een MER Hierbij zullen de CRO en de
overige stakeholders worden betrokken zodat er voldoende draagvlak is voor een bestendig
luchthavenbesluit.
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Financiële consequenties

Omdat Teuge door de gemaakte fout genoodzaakt wordt een aanvraag te doen die men, indien de
fout niet zou zijn gemaakt, niet had hoeven te doen hebben de overheden afgesproken de kosten
voor de MER voor hun rekening te nemen. I&M betaalt € 100.000, de provincie maximaal € 52.000 en
Teuge de overige kosten inclusief een marktverkenning. Onze bijdrage is het equivalent van de kosten
die wij ook hadden gehad indien wij de luchthavenregeling beleidsneutraal hadden omgezet.
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Proces en evaluatie

De door GS te kiezen lijn zal mondeling worden toegelicht door gedeputeerde Meijers in de
eerstvolgende vergadering van de Commissie Regionaal Overleg Teuge op 22 februari.
Arnhem, 21 februari 2017 - zaaknummer 2016-004655
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje
- Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst
- secretaris
Bijlagen:
Ontwerpbesluit
Begrotingswijziging
Notitie Naam notitie
Tekst

2

