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Onderwerp 

Locatieonderzoek naar een zweefvliegveld in de gemeente Noordoostpolder met 
baan voor ultralight-vliegtuigen 
 
Doel van deze mededeling: 

U te informeren over de start van een locatieonderzoek naar een zweefvliegveld 
in de gemeente Noordoostpolder met baan voor ultralight vliegtuigen.  
 

Toezegging/motie/amendement: 

N.v.t. 
 

Inleiding: 

In 2013 heeft de provincie aan de Alderstafel de verantwoordelijkheid op zich 
genomen om het proces te starten en te begeleiden om te komen tot een inten-
tieovereenkomst tussen diverse partijen, over de verplaatsing van een deel van 
de General Aviation (klein vliegverkeer) van Lelystad Airport naar elders.  
Het doorlopen proces met betrokkenen heeft geresulteerd in de conclusie dat de 
eerder voorziene intentieovereenkomst tussen de gebruikersgroepen, de bran-
cheverenigingen in de General Aviation (GA), de luchthavenexploitant en de 
bevoegde gezagen, zoals verwoord in werkspoor 8 van het Aldersprogramma, op 
dit moment niet noodzakelijk wordt geacht. Aan de Alderstafel van 3 juli 2014 is 
aan de provincie Flevoland decharge verleend van haar oorspronkelijke opdracht.  
 
De voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport zal er volgens Luchtverkeer-
leiding Nederland echter toe leiden dat een viertal organisaties op korte termijn 
te maken krijgt met  ernstige beperkingen voor hun bedrijfsvoering of uitvoering 
van verenigingsactiviteiten. Dit betreft de zweefvliegclubs die gebruik maken van 
hun terrein in Biddinghuizen en Kraggenburg en twee MLA-bedrijven (ultralight 
vliegverkeer) op Lelystad Airport.  
Aan de Alderstafel is aan de provincie Flevoland verzocht om voor deze organisa-
ties een locatieonderzoek uit te voeren waarbij de mogelijkheden van een  
zweefvliegveld, incl. faciliteiten voor ultralight vliegen, in de gemeente Noord-
oostpolder worden verkend. 
   
Mededeling: 

Op verzoek van de Alderstafel starten Gedeputeerde Staten een locatieonder-
zoek naar de mogelijkheden van een zweefvliegveld, inclusief faciliteiten voor 
ultralight vliegen, in de gemeente Noordoostpolder. 
In het Omgevingsplan 2006 en de Nota Luchtvaartterreinen 2011 van de provincie  
is opgenomen dat lawaai-producerende buitensporten geconcentreerd moeten 
worden en uitbreiding van lawaai-producerende buitensporten alleen mogelijk is 
in het gebied nabij Lelystad Airport.  
In principe valt een zweefvliegveld waar met een vliegtuig zweefvliegtuigen 
worden gesleept, alsook een baan voor ultralight-vliegverkeer, onder de catego-
rie lawaai-producerende buitensport. 
Het onderzoek zal in samenwerking met gemeente Noordoostpolder plaatsvinden. 
 
Het vervolg 

Op dit moment wordt alleen de haalbaarheid van een zweefvliegveld met baan 
voor ultralight-vliegverkeer in de gemeente Noordoostpolder verkend.  
Daarna is pas een besluit over wenselijkheid en eventueel gewenste nadere 
besluitvorming aan de orde. Hierover zal het college de Staten nader informeren 
indien hier sprake van is. 
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Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t.      
 
Verdere informatie 

n.v.t.      
 
  

 


