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Beantwoording vragen CDA en PRD over Lelystad
Airport

CDA heeft in de raadsvergadering van 31 mei 2018, onderstaande vragen gesteld over de
vliegroutes van en naar Lelystad Airport.
Vraag:
Is de route over het Renkums Beekdal nog hetzelfde of is die gewijzigd?
Beantwoording:
De route over het Renkums Beekdal is niet gewijzigd.
Vraag:
Gemeenten Ede en Wageningen hebben testapparatuur ingezet (i.v.m. geluidsoverlast). Heeft de
gemeente Renkum die apparatuur ook?
Beantwoording:
De gemeente bezit dergelijke apparatuur niet.
Naar aanleiding van de vragen van het CDA, de nieuwsbrief van het ministerie van 18 mei jl. en de
berichten in de Edese krant Ede stad van 25 juni over de belevingsvlucht, heeft de PRD nog een
aantal aanvullende vragen gesteld over de belevingsvluchten.
Vraag:
De belevingsvlucht is uitgevoerd, wat gebeurt er nu met de bevindingen en de meetresultaten?
Beantwoording:
Op vrijdag 1 juni zijn de eerste globale resultaten van het belevingsonderzoek en de
geluidsmetingen beschikbaar gekomen. Binnenkort volgt het officiële rapport met de
geluidsmetingen en het rapport van het onderzoek naar de beleving. Voor het zomerreces wordt de
evaluatie van de belevingsvlucht door de regiegroep aan minister Van Nieuwenhuizen
(Infrastructuur en Waterstaat) aangeboden.
Vraag:
De Stichting Red de Veluwe spreekt van onthutsende meetresultaten. Heeft het college de
resultaten al gezien? En wat vindt het college hiervan?
Beantwoording:
Het college wacht het definitieve rapport af. Wij hebben op dit moment dan ook geen standpunt
over de resultaten. Als het definitieve rapport bekend is, zal in overleg met provincie en
buurgemeenten een standpunt worden bepaald en als de resultaten daartoe aanleiding geven zal
tot actie worden overgegaan.
Vraag
De resultaten zouden heel veel slechter uitpakken dan in het Milieu Effect Rapport van het
ministerie werd gesteld. Kan dit reden zijn om toch nog te kunnen ingrijpen?
Beantwoording:
Zie vorig antwoord.

Memo
Vraag:
Wat kunnen we in Renkum nu nog doen om de overlast door Lelystad zoveel mogelijk te beperken?
Beantwoording:
Momenteel wordt er door het ministerie gewerkt aan de reparatie van het Luchthavenbesluit, de
herindeling van het luchtruim en de actualisatie van de MER. Tegen de actualisatie van de MER kan
een zienswijze worden ingediend. Dit zullen we samen met de regio en de provincie doen.
Met de provincie is afgesproken dat we gezamenlijk optrekken richting het ministerie. Enkele van
de vervolgstappen gaan over herindeling van het luchtruim, de aansluitroutes, monitoring van de
effecten van de aansluitroutes en nadere invulling van een overlegstructuur/participatieproces
richting het ministerie.
Het college zal zich voortdurend sterk maken om overlast voor onze gemeente te beperken.
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