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Provinciale Staten

Onderwerp

Ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart)
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

1. De ontwerp Tweede wijziging Omgevingsprogramma Flevoland (luchtvaart) inclusief bijbehorende kaart vast te stellen.

18 september 2019
Agendapunt

Lelystad

2 juli 2019
Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

De activiteit behoort tot programmaonderdeel ‘5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten’ van het programma ‘Energie, milieu en klimaat’.
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3.

Eerdere behandeling

Met de inwerkingtreding van de Regeling Burgerluchthavens en Militaire
Luchthavens (RBML) op 1 november 2009, is de bevoegdheid om te besluiten
over de milieuruimte en de ruimtelijke implicaties van luchthavens aan de
provincies gedecentraliseerd. Bij de vaststelling op 27 februari 2019 van het
Omgevingsprogramma Flevoland is het beleid wat toen gold op grond van de
Nota luchtvaart opgenomen in paragraaf 5.1.4. van het Omgevingsprogramma
Flevoland en de nota is ingetrokken.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1. Provinciale Staten zijn bevoegd om het provinciale beleid welke in paragraaf 5.1.4 van het Omgevingsprogramma Flevoland staat vermeld
aan te passen. Dat betekent dat de mogelijke locaties voor structureel
gebruik door de kleine luchtvaart wordt gewijzigd.
2.1. Vanwege de aard en omvang van de voorgenomen wijziging besluiten
Provinciale Staten over de inspraakrijpheid van de ontwerp Wijziging
Omgevingsprogramma Flevoland onderdeel luchtvaart.
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5.

Verdere behandeling PS

Indien uw Staten akkoord zijn met het ontwerp en deze als zodanig hebben
vastgesteld, wordt het ontwerp voor zes weken ter inzage gelegd. Gedurende
die termijn kan een ieder zienswijzen naar voren brengen.
De reacties op het stuk zullen worden gebundeld in een antwoordnota.
Deze zal samen met de definitieve stukken ter besluitvorming aan uw Staten
worden voorgelegd in het eerste kwartaal van 2020.
6.

Korte toelichting op voorstel

In 2011 hebben Provinciale Staten een zoekgebied aangewezen voor luchtvaartterreinen en een vliegverbod in de nachtperiode. Bij het begrenzen van
dit zoekgebied is rekening gehouden met het voorkomen van geluidsoverlast
in het stedelijk gebied, natuurgebieden en stiltegebieden. Uw Staten dient
het programma te wijzigen voor de mogelijke locaties voor structureel gebruik door de kleine luchtvaart in verband met de gecontroleerde status die
luchthaven Lelystad Airport officieel vanaf 7 november 2019 gaat krijgen. Dit
voorstel voorziet in de benodigde aanpassingen van het programma met bijbehorende kaart “luchtvaartterrein zoekgebieden”.

7.

Beoogd effect
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Een programma dat overeenstemt met reeds eerder ingezette beleidsontwikkelingen inzake
luchtvaart en die voorbereid is op de komst van luchthaven Lelystad Airport.
8.

Argumenten

1.1 Een veilig gebruik van het luchtruim verlangt scheiding van gebruikers
Het groot handelsverkeer dat volgend jaar gebruik gaat maken van Lelystad |Airport volgt voor
de landing en direct na de start vaste routes en wordt hierbij begeleid door de luchtverkeersleiding. In een groot gebied in de omgeving van de luchthaven wordt het vliegen met kleine vliegtuigen strak gereguleerd. Niet noodzakelijk klein verkeer, dus zonder de bestemming Lelystad
airport is vanuit verkeersveiligheidsoptiek in het gebied niet langer welkom. Het zoekgebied
voor nieuwe luchtvaartterreinen moet om die reden zodanig op de grenzen van de CTR (of controlled traffic region) worden afgestemd. Het luchtruim blijft hierdoor uitsluitend beschikbaar
voor vliegtuigen die van en naar Lelystad Airport vliegen en wordt gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Het provinciaal beleid in het Omgevingsprogramma Flevoland dient hierop te
worden aangepast.
9.

Kanttekeningen

1.1 De Tweede Kamer moet met het luchthavenbesluit instemmen.
De CTR is op het moment van het vaststellen van het ontwerp nog niet officieel vastgesteld. De
planning is dat de Minister de CTR op 7 november a.s. vaststelt.
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10.

Bijlagen
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