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Onderwerp: Reactie provincie Drenthe op internetconsultatie Lelystadroutes
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze reactie op de internetconsultatie Lelystadroutes ter
uitvoering van het besluit dat wij op 31 oktober 2017 hebben genomen. De reactie is

op hoofdlijnen vooraf afgestemd met de provincies Fryslan, Overijssel, Gelderland en
Flevoland.

De reactie is op 30 oktober 2017 op de betreffende site geplaatst en is in diezelfde
week ook per post verzonden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, wnd. secretaris voorzitter

B op internetconsultatie
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Onderwerp: Reactie op internetconsultatie vliegroutes Lelystad Airport

Geachte minister,

Door middel van deze brief reageert de provincie Drenthe mede namens de ge-
meenten Westerveld en Meppel op de internetconsultatie over de ontwerp aansluit-
routes voor Lelystad Airport.

Wij achten het van belang dat de inwoners van Drenthe geen overlast ondervinden
van de aansluitroutes Lelystad Airport. Het gaat hier met name om de inwoners van
de gemeenten Westerveld en Meppel. Wijvragen hierbij om zorgvuldige en transpa-
rante besluitvorming.

Ook is er bij ons zorg over onze Natura-2000 gebieden Holtingerveld, Dwingelderveld
en het Drents-Friese Wold. Wanneer er vrij laag en frequent over deze gebieden
wordt gevlogen zal dit naar verwachting veel lawaai en verstoring met zich mee-
brengen. Ditzal voor de daar aangewezen Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten mogelijk
een significant negatief effect kunnen hebben. Wij zien graag nader onderbouwd
welke negatieve effecten dit heeft op de aangewezen instandhoudingsdoelstellingen.
Wij verwachten dat u de toezegging van uw voorgangster gestand doet dat een vlieg-
hoogte onder de 6000 voet slechts bij hoge uitzondering plaats zal vinden.

Daarnaast willen wij aandringen op een spoedig mogelijke herindeling van het lucht-
ruim. Uitgangspunt bij deze herindeling moet naar onze mening zijn dat te lage vlieg-
hoogtes (beneden 6000 voet) boven onze eerdergenoemde natuurgebieden ver-
vangen kunnen worden voor hogere vlieghoogtes. Tevens gaan wij ervan uit dat u
onze provincie actief bij de herindeling als gesprekspartner betrekt.
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Tot slot gaan wijervan uit dat u zo spoedig mogelijk de aangenomen moties en toe-
zeggingen van uw voorgangster in deze gaat uitvoeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
mede namens de gemeenten Meppel en Westerveld

, wnd. secretaris , voorzitter

wa/coll.

Deze reactie is op 30 oktober 2017 naar de internetsite van de Lelystadconsultatie
verzonden




