
  

 

 
Schriftelijke vragen volgens art. 34 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad van Apeldoorn.  
 
Onderwerp: gevolgen vliegroutes Lelystad voor oostzijde 
Apeldoorn/Klarenbeek 
 
Inleiding 
Onlangs werd door de minister aangekondigd dat de eventuele opening van Airport 
Lelystad een jaar opschuift. De minister wil de procedure zorgvuldig doorlopen. Wat 
het CDA Apeldoorn betreft blijft de inzet: eerst herindelen, dan Airport Lelystad open. 
En met een goed inzicht in de gevolgen voor onze inwoners in Apeldoorn en op de 
Veluwe. 
 
Met de boodschap van de minister ging een rapportage mee, waarin inzicht is 
geboden in de vliegroutes en de aanpassingen daaraan. Het CDA Apeldoorn is 
benieuwd wat de effecten zijn en vraagt het college deze te onderzoeken en te delen 
met de samenleving. Specifiek vragen wij daarbij aandacht voor Klarenbeek. Uit het 
dorp bereiken ons signalen dat uit genoemde rapportage blijkt, dat met de 
aanpassingen de druk qua overlast op Klarenbeek wordt vergroot. Onder deze 
vragen treft u een van de kaartjes (uit Hoofdrapport MER actualisatie, pagina 90) aan 
die ons verteld dat de geluidsoverlast aan de oostzijde van Apeldoorn fors is. Wat 
ons betreft een onwenselijke situatie! 
 
Vragen 
Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college: 
1. Heeft het college inmiddels kennis kunnen nemen van de rapportage en kan het 
college aangeven welke aanpassingen worden voorgesteld en welke effecten dat 
heeft op de gemeente Apeldoorn? 
2. Welke duiding geeft het college aan deze effecten? 
3. Klopt het dat als gevolg van de laatste aanpassingen de druk qua 
vliegbewegingen op Klarenbeek wordt vergroot? Denk daarbij aan aantallen, hoogte 
en geluidsoverlast? 
4. Indien dit het geval is, is het college het dan met het CDA Apeldoorn eens dat dit 
een zeer onwenselijke situatie is? 
5. Kan het college, voor de volledigheid en kortheidshalve, schetsen wat het 
vervolgproces nu is? En is het college bereid om in dat proces, zoals ze tot dusver 
steeds gedaan heeft, de zorgen van de gemeente Apeldoorn over te brengen? En 
specifiek de situatie van Klarenbeek daarbij mee te nemen? 
 
Jan Dirk van der Borg       
CDA Apeldoorn                 
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