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Kern mededeling:

Hierbij informeren wij u over de samenwerking die wij met Gelderland en Overijssel zijn gestart in verband met de aanstaande ontwikkeling van Lelystad Airport. Samenwerking maakt het mogelijk om optimaal van de ontwikkeling van de
luchthaven te profiteren. Deze mededeling sluit aan bij de colleges van Gelderland en Overijssel die gelijktijdig hun statenleden informeren over deze samenwerking.
Lelystad Airport zal zich als leisure luchthaven binnen de kaders van het Luchthavenbesluit ontwikkelen en bijdragen aan het versterken van Schiphol als mainport van Nederland, aan de ruimtelijk economische positie van Flevoland alsook
de ruimtelijk economische positie van de direct aanpalende regio's (o.a. Noord
West Veluwe, Veluwe, Zwolle).
De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel zijn zich bewust van de potentie die de luchthaven zelf heeft alsook de toegevoegde directe, indirecte en
promotionele waarde voor het bestaande en toekomstige bedrijfsleven van deze
provincies. Om deze kansen zo maximaal mogelijk te benutten is het voorstel om
waar nodig en mogelijk gemeenschappelijke acties te ondernemen.
Mededeling:

De gedeputeerden van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland met de
portefeuilles economie, infrastructuur en luchthaven hebben met elkaar gesproken over mogelijke punten waarop gemeenschappelijke inzet denkbaar is.
Vastgesteld is dat samenwerking zinvol kan zijn op de onderwerpen economische
samenwerking en promotie, stimuleren en samenwerking m.b.t. kennis- en
onderwijsinstellingen, infrastructuur en OV, voorlichting van gemeenten over
hinderaspecten en economische kansen, gezamenlijke kennisontwikkeling. Gezamenlijke inzet op deze thema's zal plaatsvinden en de voorziene acties worden
waar nodig op basis van regelmatig overleg aangepast en aangevuld.
De afspraken over het samenwerken worden ambtelijk en bestuurlijk afgestemd
en het uitgangspunt is het benutten van gedeelde kansen binnen bestaande
kaders.
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