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        Teuge, 28 november 2016 
 
Aan: Provinciale Staten Gelderland 
 
Verkenning Vliegveld Lelystad 
 
In de bijgevoegde Statenbrief “Verkenning Vliegveld Lelystad” (PS2016-694) wordt u door het College 
nader geïnformeerd over de resultaten van de verkenning, die samen met de provincie Overijssel is 
uitgevoerd naar de mogelijke economische spin-off van het vliegveld Lelystad, en de vervolgacties, 
waartoe het College heeft besloten. 
In de Statenbrief (pagina 3) wordt ook een relatie gelegd met luchthaven Teuge. Hierin wordt 
aangegeven dat in het nog vast te stellen luchthavenbesluit in de periode tot 2033 voldoende ‘vrije 
gebruiksruimte’ beschikbaar moet blijven om te voldoen aan het accommoderen van extra 
vliegverkeer.  
 

“Geluidsruimte gehalveerd?”  

Onder deze kop is in de Stentor een artikel verschenen op zaterdag 26 november 2016.  
Naar de mening van Algemeen Belang Teuge had de kop moeten luiden: 

“Onterecht verkregen Geluidsruimte gehalveerd” 
 
Door een fout in de omzetting van de beschikbare geluidsruimte in het verleden is teveel 
geluidsruimte toegekend aan luchthaven Teuge, terwijl de omzetting voor de andere luchthavens wel 
correct is uitgevoerd. 
Nu het ministerie de fout erkent en wil herstellen is er geen sprake van halvering, maar het herstellen 
van een fout op de juiste gronden. Veel jaren is door Platform Vlieghinder Teuge gewezen op de 
gemaakte fout die pas enkele maanden geleden is erkend.  
 
Bij de juiste berekening beschikt luchthaven Teuge over een geluidsbelasting, die hoort bij ongeveer 
80000 vliegbewegingen. Dit aantal vliegbewegingen is in de voorafgaande jaren nooit gehaald. In 
2011 is het hoogste aantal van 74000 bewegingen gehaald, terwijl het aantal de afgelopen jaren is 
gedaald tot 43000 in 2015. Naar verwachting worden in 2016 globaal 41000 bewegingen bereikt. 
 
In het in opdracht van Stuurgroep Toekomstvisie Teuge opgestelde rapport van Bureau Buiten wordt 
aangegeven dat door de komst van vluchten uit Lelystad een groei verwacht wordt van 10000 tot 
20000 bewegingen. Indien de hoogste prognose wordt gehaald is naar de mening van Algemeen 
Belang Teuge, dat een groot deel van de bewoners  vertegenwoordigd, de oorspronkelijke  
geluidsruimte van 80000 ruim voldoende. Dit aantal zou ook voldoende moeten zijn voor een 
positieve bedrijfsvoering. 
 
Provincie Gelderland heeft recreatie en toerisme, door de Veluwe ”op de kaart” te zetten, terecht 
hoog in het vaandel. Daarbij past niet een groei van de luchthaven boven de aangegeven grens van 
80000. Juist de Veluwe kenmerkt zich door bossen, ruimte en rust.  
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In het rapport van Bureau Buiten staat aangegeven dat er mogelijke groei te verwachten is in 
valschermspringen. Deze groei verhoudt zich niet met rust op de Veluwe en in de stedendriehoek.  
Juist in de periode, waarop veel wordt gerecreëerd en buiten verbleven zal het geluid dan toenemen. 
Het gaat dan niet enkel om het stijgen en dalen van de vliegtuigen, die met name in het weekend 
aan-en afvliegen, maar ook met name om het geluid van het voortdurend rondcirkelen van een 
paravliegtuig om hoogte te maken, terwijl het cirkelen in geen enkele berekening wordt 
meegenomen. Daarnaast is de veiligheid in het geding bij  het verhogen van vliegbewegingen en meer 
parachutespringers in de lucht. Nu het er op lijkt dat veel vliegvelden het parachutespringen weren 
mag het niet zo zijn dat Teuge het afvoerputje van Nederland dreigt te worden. Algemeen Belang 
Teuge pleit dan ook voor het meetellen van het rondcirkelen in de vliegbewegingen en een slot op 
uitbreiding van de paravluchten. 
 
Naast het rapport van Bureau Buiten is het rapport “Minder hinder van Teuge” gemaakt. Hierin staan 
20 hinder beperkende maatregelen en is door de onafhankelijke voorzitter John Berends 
(Burgemeester van Apeldoorn) vanuit de Stuurgroep Toekomstvisie Teuge aangeboden aan het CRO.  
 
Algemeen Belang Teuge omarmt deze maatregelen en is van mening dat deze deel uit moeten maken 
van de discussie en in het toekomstige luchthavenbesluit haar beslag moeten krijgen. 
 
Middels deze brief vragen we in aanloop naar het nieuwe luchthavenbesluit uit te gaan van de 
correcte huidige beschikbare geluidsruimte behorend bij maximaal 80000 vliegbewegingen per jaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Lucas Harbers 
Voorzitter Algemeen Belang Teuge 
 
 
 
 
 
 

 


