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Geacht college, 

Tot onze verbazing zien we in de media berichten dat de plannen voor vliegveld Lelystad 

doorgaan en de geplande (aan)vliegroutes doorgang vinden. Daardoor gaat de toegezegde 

herindeling van het luchtruim om laagvliegen te voorkomen (voorlopig) niet door.  

Lokaal Hellendoorn is van mening dat de onrust en zorgen die er bij inwoners leven niet 

serieus zijn genomen. Ook de vele constructieve acties die door burgerinitiatieven (ook uit 

de gemeente Hellendoorn) zijn ondernomen om tot alternatieven te komen hebben niet 

bijgedragen tot wijziging van het standpunt. 

De gemeenteraad van Hellendoorn, andere betrokken gemeenten en provincie Overijssel 

hebben eerder kenbaar gemaakt zich zorgen te maken en alternatieve vluchtroutes te willen 

om overlast te beperken. Lokaal Hellendoorn is voornemens een voorstel voor te leggen aan 

de gemeenteraad van Hellendoorn om als gemeenteraad ons ongenoegen kenbaar te maken 

aan het Rijk, en te pleiten voor het niet openen van vliegveld Lelystad zolang er geen 

mogelijkheden zijn hoger te vliegen.  

Het college heeft regelmatig aangegeven een vinger aan de pols te houden en de 

gemeenteraad te informeren bij ontwikkelingen over vliegveld Lelystad. 

Graag willen we in debatronde van 7 december a.s. antwoord op de volgende vragen: 

1. Uit de media bereiken ons berichten dat het ministerie de gemeenten Zwolle, Raalte 

en Dalfsen op de hoogte heeft gebracht van haar besluit het vliegveld te openen. Is 

de gemeente Hellendoorn ook geïnformeerd? Zo ja, wanneer en wat was de 

strekking en uw reactie? 

2. Heeft u het afgelopen half jaar overleg gehad met andere betrokken gemeenten en 

het ministerie over het onderzoek naar laagvliegroutes en zo ja, met welk resultaat? 

3. Bent u met ons van mening dat het vliegveld Lelystad niet open kan zolang er niet 

hoger gevlogen kan worden en er geen grote overlast ontstaat voor onze inwoners?  



4. Welke acties gaat het college samen met andere betrokken gemeenten en provincie 

ondernemen om opening van vliegveld Lelystad tegen te houden. Klimaat en 

stikstofproblematiek zijn tevens argumenten het vliegveld niet te openen. 

Uit de Stentor: “Volgens gedeputeerde Tijs de Bree heeft de minister beloofd dat er een 

oplossing zou komen voor deze laagvliegroutes. Dat was de voorwaarde voor een opening 

van Lelystad Airport.”  

 

Vriendelijke groet namens de fractie van Lokaal Hellendoorn, 

Annemarie Dubbink 

Matthijs Knobben 
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Frans Runneboom 

Gerard ter Horst 


