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Begeleidend schrijven - Horen raad over het Ontwerp-inpassingsplan 
Verbindingsweg en halve aansluiting op de A6 Lelystad Airport 

 

 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 28 oktober 2015 hebben Provinciale Staten de Notitie reikwijdte en detailniveau verbindingsweg 
en halve aansluiting op de A6 (NRD) en de uitgangspuntennotitie provinciaal inpassingsplan 
Verbindingsweg en halve aansluiting op de A6 vastgesteld en voor inspraak ter inzage gelegd. 
Daarnaast hebben zij opdracht verleend voor het opstellen van een provinciaal inpassingsplan met 
bijbehorend Milieueffectrapportage (MER). 
 
De genoemde notities hebben vanaf 4 november 2015 zes weken ter inzage gelegen. De NRD is 
tevens om advies voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage  
(Cie. m.e.r.). In een antwoordnota zijn de ontvangen reacties en adviezen, waaronder die van u, 
becommentarieerd. 
 
Bij brief van d.d. 16 december 2015, met kenmerk U15-94949, heeft u een reactie gegeven op de 
vraag op welke wijze u gehoord wil worden in het kader van het inpassingsplan. Hierin is 
aangegeven dat u schriftelijk wil reageren op het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorend MER. 
 
Inmiddels is een milieueffectrapportage opgesteld waarin de varianten van de Verbindingsweg en de 
halve aansluiting zijn beoordeeld. Deze milieueffectrapportage leidt tot een voorkeursalternatief, 
dat aan de basis ligt van het ontwerp-inpassingsplan zoals deze nu is vastgesteld door Provinciale 
Staten en ter inzage wordt gelegd.    
 
Daarnaast is de planning bekeken in relatie met het verzoek van uw gemeenteraad en van het 
ministerie van IenM om tegelijkertijd het ontwerp besluit over het geluidproductieplafond van de A6 
ter inzage te leggen.  
 
Door het tegelijkertijd ter inzage leggen van de stukken van het ontwerp-inpassingsplan en het 
verzoek ten aanzien van het horen op het ontwerp-inpassingsplan is de planning aangepast. Hiermee 
krijgt u voldoende gelegenheid om schriftelijk te reageren. Met deze aanpassing van de planning zal 
het inpassingsplan naar verwachting in oktober door de Provinciale Staten worden vastgesteld.  
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Bijgaand ontvangt u het opgestelde ontwerp-inpassingsplan, bijbehorende MER en de antwoordnota 
met betrekking tot de ontvangen reacties zoals deze ook ter inzage wordt gelegd. Graag vernemen 
wij van u uiterlijk 6 juli 2016 een schriftelijke reactie op het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorend 
MER, zodat deze reactie kan worden betrokken bij het vaststellen van het inpassingsplan door 
Provinciale Staten. 
 
Hoogachtend, 
 
Voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Flevoland, 
 
 
 
 
 
L. Verbeek 
 


