
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum: 1 juli 2017 

van: Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA) en Karin Jeurink (PvdA) 

onderwerp: Vliegveld Teuge  

 
 
Inleiding 
De afgelopen week is er veel onrust ontstaan over de vliegroutes van en naar Vliegveld Lelystad. 
Verschillende betrokken partijen voelen zich overvallen en spreken hun verbazing uit over het gebrek 
aan overleg. Vooral voor Vliegveld Teuge en het Nationaal Paracentrum lijken de gevolgen 
desastreus.  
 
Om helder te krijgen hoe het zo ver heeft kunnen komen, wat daarbij de rol was van de Provincie 
Gelderland en welke handelingsperspectieven er nu zijn stellen we – in vervolg op onze mondelinge 
vragen van 28 juni – de volgende schriftelijke vragen en vragen u deze zo spoedig mogelijk te 
beantwoorden:  
 
 
Vragen 
 

1. Kunt u ons een volledig feitenrelaas geven over het proces dat heeft geleid de huidige situatie 
rond de vliegroutes van en naar Lelystad Airport?  
 

2. Aan de Alders-tafel zijn de uitganspunten voor de aanvliegroutes voor Lelystad Airport 
vastgesteld. Klopt het dat deze uitgangspunten door de Provincie Gelderland, als deelnemer 
aan deze Alders-tafel, zijn onderschreven? 
 

3. Hoe zijn de betrokkenen geïnformeerd wiens belangen de Provincie Gelderland aan de 
Alders-tafel vertegenwoordigd, nadat bekend is geworden wat de vliegroute zou worden en 
welke effecten deze hebben voor diverse partijen in Gelderland? 

 
Naar aanleiding van de berichten van de afgelopen dagen in dagblad de Stentor ontstaat het beeld 
dat het belang van Luchthaven Teuge en Nationaal Paracentrum Teuge minder zwaar heeft 
meegewogen tijdens het overleg aan de Alders-tafel.  
 
 

4. Kunt u aangeven hoe de belangen van de gebruikers van Luchthaven Teuge zijn afgewogen 
in de gesprekken aan de Alders-tafel? 
 

5. In antwoord op onze mondelinge vragen heeft u aangeven snel in gesprek te willen gaan met 
de Minister van Infrastructuur en Milieu. Kunt u aangeven of dat gesprek inmiddels is gepland 
of al heeft plaatsgevonden.  
 

6. Ziet u naast dit gesprek nog andere mogelijkheden om de belangen van diverse partijen in 
Gelderland, samen met anderen (Provincie Overijssel, de aandeelhoudende gemeenten 
Voorst, Apeldoorn, Deventer en Zutphen, ook Vliegveld Teuge en de KNVvL) onder de 
aandacht te brengen? met de afgeven?  

 
7. Gezien de urgentie van dit onderwerp zien wij graag uiterlijk 11 juli 2017 antwoord op deze 

vragen. 
 

 
 


