
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inlichtingen bij: dhr. H. Boerdam, telefoonnummer (026) 359 80 53 
e-mailadres: post@gelderland.nl 

STATENBRIEF 
 
Onderwerp: Verzoek Luchthaven Teuge om ambtshalve omzetting Luchthavenbesluit 
 
Portefeuillehouder: J. Meijers 
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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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1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 
Luchthaven Teuge heeft ons verzocht om de nu nog voor Teuge geldende rijksregeling (vergunning) 
voor Teuge ambtshalve om te zetten in een provinciaal Luchthavenbesluit. Dit omdat door de 
ontwikkelingen rond de laagvliegroutes van Lelystad die van invloed zijn op Teuge nog lang onzeker 
zullen zijn. Het nu ambtshalve omzetten van de rijksregeling zou rust en planologische zekerheid 
bieden. 
 
2 Aanleiding 
 
Al geruime tijd zijn wij in overleg met Teuge, de omgeving en de betreffende gemeenten over de 
omzetting van de rijksregeling die nu nog geldt in een provinciaal Luchthavenbesluit. De Wet 
Luchtvaart schrijft voor dat de provincie dat moet omzetten binnen een redelijke termijn. Gaande dat 
proces werd in 2016 duidelijk dat in de rijksregeling door het ministerie een fout was gemaakt en dat 
de geluidsruimte van Teuge feitelijk 3Db te hoog was vastgesteld en dat deze fout correcte behoefde. 
In het voorjaar van 2017 is met Teuge, het ministerie van I&W en ons afgesproken dat Teuge een 
marktverkenning zou doen naar de gebruiksbehoefte voor de komende jaren, daarvoor een MER zou 
laten opstellen en een nieuw Luchthavenbesluit zou aanvragen. De overheden hebben daaraan een 
bijdrage in de kosten toegezegd. Wij hebben uw Staten daarover eerder geïnformeerd (PS2017-113 
en PS2017-209). Naar onze mening zou een dergelijk proces, omdat dat gebaseerd is op een 
bepaalde toekomstbestendigheid, bijdragen aan draagvlak en duidelijkheid voor alle betrokken 
partijen. 
 
Niet snel na deze afspraak bleek dat de laagvliegroutes van Lelystad Airport direct over Teuge zouden 
lopen en heeft Teuge de marktverkenning en de MER bevroren omdat de toekomst van Teuge 
daardoor onzeker werd. Inmiddels is Teuge in gesprek met I&W over de consequenties van Lelystad 
voor Teuge.  
 
Teuge verzoekt ons nu alsnog over te gaan tot de ambtshalve, beleidsneutrale, omzetting van de 
rijksregeling in een provinciaal Luchthavenbesluit en daarbij de -3Db correctie door te voeren. Dit 
omdat dat rust en meer zekerheid zou bieden. Uw Staten zijn over dit verzoek al geïnformeerd via de 
mededelingenbrief (PS2018-447). 
 



 
 
 
 
 
 

2 

 
3 Bestaand beleid c.q. kader 
 
Voor een Luchthavenbesluit zijn uw Staten het bevoegde gezag.  
 
4 Argumenten/afwegingen/risico's 
 
Naar onze mening zijn onrust en onzekerheid echter het gevolg van de onzekerheden rond Lelystad 
en niet het gevolg van het ontbreken van een provinciaal Luchthavenbesluit. Een dergelijk 
beleidsneutraal besluit brengt immers formeel en feitelijk geen veranderingen met zich mee maar een 
dergelijk besluit moet wel procedureel worden doorlopen beroepsprocedures zijn niet uitgesloten. 
Teuge heeft herhaaldelijk aangegeven de vergunde gebruiksruimteruimte niet volledig te gebruiken en 
voorlopig voldoende gebruiksruimte te hebben, ook als de -3Db correctie wordt doorgevoerd. Dus ook 
daar zou een 1:1 omzetting feitelijk dus niets aan veranderen. Teuge heeft een ruimtelijk belang bij 
een Luchthavenbesluit omdat deze, anders dan de rijksregeling, doorwerking heeft in het 
bestemmingsplan en daarmee een ruimtelijke bescherming biedt tegen initiatieven in de omgeving. 
Feitelijk geldt er nu ook echter reeds een bescherming op grond van de vergunde ruimte die Teuge al 
jarenlang heeft.    
 
Wij hebben Teuge bericht dat wij geen grote voordelen zien in het nu ambtshalve beleidsneutraal 
omzetten van de rijksregeling en de voorkeur te blijven geven aan een met een marktverkenning en 
MER onderbouwd Luchthavenbesluit dat voor alle partijen meer duidelijkheid biedt. Ook als dat nog 
enige tijd niet mogelijk is vanwege de onzekerheid rond Lelystad. Een ambtshalve omzetting zou 
volgens ons op dit moment juist meer onrust kunnen opleveren als daarmee de afspraken uit 2017 
zouden worden verlaten. Wij zullen een ambtshalve omzetting op dit moment dus niet voorbereiden. 
 
5 Financiële consequenties 
 
n.v.t. 
 
6 Proces en evaluatie 
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