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Afspraak over toekomst zweefvliegvelden

Geachte Heer Lodders,
Naar aanleiding van onze brief van 4 september 2014 met kenmerk ZCF 20140904a heeft
de heer Van de Water contact met ons opgenomen om een afspraak te maken voor overleg
over de gevolgen van (de voorgenomen uitbreiding van) Lelystad Airport voor onze
verenigingen. Deze afspraak staat gepland voor 3 November aanstaande. De heer Van de
Water deelde ons destijds mee dat u wegens een overvolle agenda geen tijd had om op
redelijke termijn persoonlijk met ons te overleggen.
Wij, Zweefvliegclub Flevo en Zweefvliegclub Noordoostpolder, waren dan ook hogelijk
verbaasd dat u nog voordat enig inhoudelijk overleg met ons heeft plaatsgevonden wel tijd
heeft gevonden om de pers te woord te staan waarbij u spreekt over onderzoek naar de
verplaatsing van onze zweefvliegactiviteiten.
Wij zijn bijzonder teleurgesteld in deze gang van zaken. Wij hebben de indruk dat de
Provincie Flevoland met u als haar vertegenwoordiger zich weinig gelegen laat liggen aan
onze belangen en dat van transparante besluitvorming in deze geen sprake is.
Beide voorzitters van de twee zweefvliegclubs die de Provincie rijk is hechten zeer aan een
open en constructieve dialoog met de Provincie en wij vragen ons af hoe wij nu verder
moeten.
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Wij hechten er daarom ook aan, nog voordat het geplande overleg met uw ambtenaren
plaatsvindt, met u te kunnen spreken over de opzet van een gezamenlijk onderzoek naar de
opties om de zweefvliegsport in de Provincie te faciliteren. Wij willen mogelijkheden om de
bestaande locaties te behouden daarbij nadrukkelijk bespreken.
Gezien het belang dat wij hechten aan deze afspraak zijn wij graag bereid om onze agenda’s
hierop aan te passen met name op de avonden of in de weekeinden. In het bijzonder zouden
wij u daarvoor willen uitnodigen of op het vliegveld van ZC Flevo in Biddinghuizen of dat van
ZCNOP in Marknesse. Wij kunnen u dan, ook als portefeuillehouder van Sport in de
provincie, met eigen ogen kunnen laten zien en ervaren wat de betekenis van de
zweefvliegsport voor Flevoland is.
Wij zien uit naar uw reactie op zo kort mogelijke termijn.
Met vriendelijke groeten,

Joop Ramaekers

Henk Leegwater

Voorzitter ZC Flevo

Voorzitter ZCNOP
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