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Onderwerp: uw brief van 28 mei 2018
Verzoek m.b.t. Luchthavenbesluit Teuge
Geachte mw De Groot,
Aanleiding:
In uw hierboven genoemde brief verzoekt u ons op korte termijn over te gaan tot de omzetting van de
Omzettingsregeling Luchthaven Teuge (zoals vastgesteld door het Rijk in december 2010) in een
Luchthavenbesluit. Wij beschouwen uw bief als een verzoek om de rijksregeling ambtshalve
beleidsneutraal om te zetten een provinciaal Luchthaven Besluit. Hoewel wij het er mee eens zijn dat
de gemaakte fout in het Rijksbesluit inzake geluidsruimte gecorrigeerd moet worden, zien we geen
aanleiding af te wijken van de eerder overeengekomen aanpak. Hieronder gaan wij in op onze
beweegredenen daarvoor en doen we een voorstel voor het vervolg.
Achtergrond:
Met uw verzoek verlaat u de afspraken die in februari 2017 bestuurlijk zijn gemaakt tussen de
luchthaven, het ministerie van I&W en de provincie. In 2016 werd duidelijk dat er een fout in de
rijksomzettingsregeling was gemaakt door het Ministerie van I&W die correctie behoefde. De
afspraken die begin 2017 zijn gemaakt richtten zich op de manier waarop deze fout zal worden
hersteld. Destijds is gezamenlijk besloten dat u een toekomstbestendig luchthavenbesluit zult
voorbereiden, dit op basis van een marktverkenning en een bijbehorende MER (waaraan ministerie en
provincie een financiële bijdrage hebben toegezegd). Dit zou leiden tot een aanvraag door de
luchthaven voor een luchthavenbesluit die voor alle belanghebbenden, nieuwe ontwikkelingen daar
gelaten, een aantal jaren de kaders zou geven, en duidelijkheid zou bieden over de gebruiksruimte
van de luchthaven. Dit proces zou mede moeten resulteren in voldoende draagvlak voor het
uiteindelijke luchthavenbesluit bij zowel de omgeving, de luchtvaartsector als de luchthaven.
De voorgenomen uitvliegroute van Lelystad Airport over Teuge heeft dit proces tussentijds bevroren.
Wat ons betreft laat dit echter onverlet dat er onverminderd een brede behoefte blijft bestaan aan een
toekomstbestendig luchthavenbesluit dat wordt ondersteund door een marktverkenning en een MER.
Afwegingen:
Het Ministerie van I&W heeft ons aangegeven door middel van een Memorandum of Understanding
duidelijkheid te willen bieden omtrent de toekomst van Teuge op korte termijn (besluit tot opening
Lelystad Airport 2020) en lange termijn (herindeling luchtruim). Parallel daaraan wordt duidelijk of en
waar de kleine luchtvaart die nu in Lelystad is gevestigd een nieuw onderkomen zal vinden, mogelijk
ook in Teuge.
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