Aan Provinciale Staten van Flevoland
t a v . de griffier
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD
Betreft: Plannen voor uitbreiding vluchten vanaf vliegveld Lelystad
Inzake: geluidsoverlast voor de Veluwe, althans gebied gemeente Ermelo
Ermelo, 21 juli 2009

Geachte heer, mevrouw,
Met verschuldigde eerbied verzoek ik uw aandacht voor het navolgende.
Ermelo is een recreatie- en zorggemeente. De Veluwe is een recreatiegebied.
In Ermelo bestaat momenteel al behoorlijk overlast van sport-/hobbyvliegers, militaire vliegtuigen, m.n.
de grote helikopters, activiteiten van de vlieghaven zelf bijv. vluchten van Dakota's en verkeersvliegers
die van en naar vliegveld Lelystad gaan.
Het GDU in Ermelo, heeft als politieke partij al eerder bij het gemeentebestuur van Ermelo
aangedrongen om maatregelen te nemen tegen de geluidsoveriast die vanuit alle delen van
Nederland momenteel Ermelo en de Veluwe ernstige overiast bezorgen.
Speerpunt van het GDU is daarbij steeds geweest het advies aan het gemeentebestuur om de
veroorzakers van deze overiast, waar dan ook in Nederiand, aan te spreken over de schade aan het
milieu, de natuur, het landschap en de recreatie die deze overlast veroorzaakt in Ermelo en haar
omgeving, de Veluwe met als doel deze overiast te verminderen tot een acceptabel niveau.
Nu zijn er momenteel ook provincies die ontvolken, bijvoorbeeld Friesland. Is dat misschien zo omdat
Leeuwarden een (militair) vliegveld heeft?
Het schept daar echter wel werkgelegenheid en is vanuit alle windstreken bereikbaar en dus is het
voor de handliggend dat eventuele gewenste uitbreiding van vliegverkeer aldéÉr gerealiseerd zou
worden.
Volgens ons kennen de Friezen de problemen (de milieuschade aan de natuur en het landschap) die
wij signaleren voor Ermelo en de Veluwe, niet of in veel mindere mate dan in laatst genoemd gebied.
Graag vernemen wij of u hierop een antwoord/ visie heeft. Wilt u ons op zo kort mogelijke termijn
e.e.a. (schriftelijk) laten weten?
Met vriendelijke groet,

H.J.B. Kraaij, namens het G.D.U.
Kievitstraat 9
3853 VG Ermelo.
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