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         Kampen / Hattem, d.d. 24.02.2019  
 
Beste CDA Tweede Kamerfractie, 
  
Zoals jullie bekend houdt het dossier Vliegveld Lelystad de gemoederen flink bezig.  
Bleek eerder (2017) dat het proces inhoudelijk niet zorgvuldig is verlopen, door inwoners 
fouten in de MER moesten worden ontdekt waardoor er veel onrust in de regio is ontstaan en 
het vertrouwen in de overheid is geschaad.  
Deze gang van zaken heeft ook tegenstanders van vliegen / vliegveld Lelystad wind in de zeilen 
gegeven.  
 
Op het congres in Groningen is een resolutie aangenomen op initiatief van CDA Hattem waarin 
het CDA zich uitspreekt over de openstelling en tegen de laagvliegroutes .  
Naar aanleiding hiervan heeft Mustafa samen met de VVD een motie ingediend in de kamer dat 
openstelling van Lelystad Airport niet kan plaats vinden zonder het volgen van een zorgvuldig 
proces en voorts niet kan plaatsvinden zonder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim 
in 2023 is heringedeeld en dat vanaf dan de laagvliegroutes zijn verdwenen. 
Dit is een signaal maar het biedt niet een stevig kader en houvast, vanwege de  ‘voorzichtige’ 
(niet ‘tijdgebonden’) formulering; de keiharde voorwaarde die provincies Overijssel en 
Gelderland (toch CDA provincies) inmiddels stellen dat eerst herindeling van het luchtruim 
dient plaats te vinden voor dat er gevlogen kan worden vanaf Lelystad is niet ondubbelzinnig 
met de motie vastgelegd. Dit krijgen wij ‘in de regio’ ook geregeld voor de voeten geworpen.  
 
Nu zijn wij afgelopen week overvallen tijdens notabene een lopende zienswijze periode over het 
ontwerpluchthavenbesluit Lelystad Airport met wijzigingen in de routes!  
De vliegroutes zijn indirect onderdeel van de procedure, maar met de nu voorgestelde 
routewijziging is geen rekening gehouden. De wijziging in routes blijkt het resultaat van overleg 
met een aantal gemeenten. Echter dit is niet afgestemd met gemeenten Kampen en Hattem. De 
gemeenteraad van Hattem heeft unaniem in een persverklaring aangegeven de aangepaste 
vliegroute volstrekt onaanvaardbaar te vinden. De gemeente Kampen voelde zich genoodzaakt 
tot het indienen van extra zienswijzen.   
Een wijzigingsvoorstel tijdens de zienswijzeprocedure zonder afstemming met alle betrokkenen 
past niet bij een open, transparant en zorgvuldig proces. 
Het reeds beschaamde vertrouwen van de burger komt hiermee zeker niet terug, de overheid 
duwt de burger die zich zorgen maakt hierover in betreffende gemeenten wederom (definitief?)  
van zich af…...  
 
Wij ontvangen als lokale afdelingen signalen: jullie CDA lokaal en provinciaal doen wel jullie 
best, maar de landelijke CDA lijn is niet zo duidelijk en biedt geen zekerheid.   
CU en GL spinnen hier garen bij.  
Met het oog op de komende verkiezingen is er ons veel aan gelegen dat de lijn en inzet van de 
CDA tweede kamerfractie in dit dossier glashelder is en land in de regio!  
Wat ons betreft is die lijn:  Eerst herindelen en laagvliegroutes weg en daarna  pas open!  
 
Zo simpel kan het zijn en de wederom gemaakte procesfouten zouden goede aanleiding kunnen 
zijn om nu dit standpunt vanuit het CDA in Den Haag te uiten. Uiteraard naar buiten te 



communiceren voor de verkiezingen van 20 maart 2019.  
 
Graag komen wij ook persoonlijk met een vertegenwoordiging van betrokken CDA gemeenten 
langs in Den Haag voor een toelichting en gesprek met Mustafa hieromtrent.  
 
Met een bezorgde maar betrokken groet,  
 
Janine de Kleine     Harry Kremer  
raadslid        raadslid  
namens fractie & bestuur  namens fractie en bestuur  
CDA Kampen     CDA Hattem  
 
Deze brief wordt ondersteund door:  
 
CDA Overijssel statenfractie: Martin Reesink (fvz), Bouwien Rutten (woordvoerder Lelystad) 
CDA Gelderland statenfractie: Gerhard Bos, lijsttrekker. 
CDA Dronten (Flevoland), raadsfractie, Siert Jan Lap, fractievoorzitter 
CDA Steenwijkerland fractie en bestuur, Jan Vredenburg  
CDA Zwolle, fractie, Arjan Spaans   
CDA Olst Wijhe, fractie en bestuur, Elleke  Steenbergen  
CDA Waterschap Drents Overijsselse Delta, Clazinus Netjes  
   
   


