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Registratienummer: 
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Betreft: vergadering van Opinieronde 11 
Datum: woensdag 12 december 2012 
Tijd: 17.30 uur 
Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 
 
 
 
Aanwezig zijn:  
De heer F. Brouwer (ChristenUnie), voorzitter,  
De heren A.W.H.J. van der Avoird (PvdD), J. de Borst (SGP), J. van Dijk (CU), J.J.T.M. van den Donk 
(PvdA), G. Laagland (PVV), mevrouw Papma (D66), de heren D. Rensema (50PLUS) (vanaf 16.20 uur), J. de 
Reus (VVD), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), de heren A. Stuivenberg (SP), E.P. Vels (CDA) en P.C. 
Liedekerken (rondegriffier) 
 
Ook aanwezig is: 
Commissaris der Koningin de heer L. Verbeek 
 
Wijziging luchthavenregeling zweefvliegterrein Biddinghuizen 
De voorzitter opent de opinieronde en heet iedereen hartelijk welkom. Hij geeft het stuk in bespreking. 
 
Wat de PVV betreft kan er conform worden besloten en vanavond bij hamerslag. 
SP sluit zich aan bij de PVV. 
50PLUS sluit zich eveneens aan. 
ChristenUnie heeft eerder gevraagd of er goede contacten waren met de omwonenden. Als hij nu de 
zienswijzen bekijkt, dan blijkt dat er veel zienswijzen zijn ingebracht waarin zij hun zorgen uiten. Verder 
merkt hij op dat er vooraf geen overleg is geweest met Luchthaven Lelystad. Er is echter volgens het 
college geen reden om geen luchthavenregeling vast te stellen. De fractie kan zich vinden in de 
Antwoordnota. Hij adviseert de zweefvliegclub om de omwonenden uit te nodigen. De ChristenUnie stemt 
in met het voorliggend voorstel. 
D66 stemt in met het voorstel. Wel vindt zij de dialoog met de bewoners van de omliggende panden 
belangrijk. 
PvdD is nog steeds van mening, nu het hier niet meer gaat om zweefvliegtuigen maar om gemotoriseerde 
luchtvaart, dat hier ook een grotere afstand zou moeten worden aangenomen van natuurterreinen. Daarom 
is de fractie het eens met de zienswijzen van Natuurmonumenten en omwonenden. Er wordt gesuggereerd 
dat er nog een ontheffing van de Flora en Faunawet en een vergunning van Natuurbescherming vereist zou 
kunnen zijn. Dat had dan wel uitgezocht kunnen worden in het half jaar dat dit al loopt. Blijkbaar is dat 
niet gebeurd. De PvdD stemt niet in met dit voorstel. 
SGP gaat akkoord met deze wijziging. Hij is benieuwd of de zweefvliegclub nu nog andere toestemmingen 
nodig heeft. 
VVD sluit zich aan bij de sprekers die akkoord waren met het voorstel. 
PvdA gaat eveneens akkoord met het voorstel. De nieuwsgierigheid van SGP geldt ook voor PvdA. 
Bovendien is hij benieuwd wie nu precies de handhaver is. 
CDA gaat akkoord en heeft geen opmerkingen. 
GroenLinks sluit zich gedeeltelijk aan bij de PvdD, om te kijken wat het voor de natuur en de omwonenden 
aan geluidsoverlast, milieuschade en dergelijke betekent. 
 
De commissaris constateert dat het overgrote deel van de partijen in lijn blijft met het besluit dat 
indertijd al was genomen, om deze activiteiten te verplaatsen. Dit is een klein stukje bureaucratie rond de 
realisatie van dat terrein. Hij begrijpt de vragen die zijn gesteld, maar hier wordt een stukje regelgeving 
uitgevoerd waarop de toets gedaan wordt op het feitelijk opstijgen en landen op het veldje zelf. 
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De regelgeving die hier wordt gehanteerd op dit kleine onderdeel van de bureaucratie gaat niet over het 
gedrag van de vliegers buiten het terrein, waarbij aan de hand van klachten door de politie opgetreden zal 
moeten worden. Voor zover hem bekend, is er geen sprake van nog andere overlappende vergunningen of 
aanpalende vergunningen. Mocht deze informatie niet juist zijn, dan zal het college dit corrigeren middels 
een mail. De relatie met de buren. Er liggen verschillende belangen. Voor zover hem is aangereikt, zijn het 
wel degelijk zweefvliegtuigen met heel kleine motoren, waarbij geen sprake is van enige serieuze 
geluidsoverlast. Hij stelt zich voor dat er een vorm van overleg zal zijn tussen de bewoners en de 
zweefvliegclub. 
 
De voorzitter stelt vast dat het onderwerp vanavond een hamerstuk kan zijn op de agenda, met een 
stemverklaring van PvdD en GroenLinks. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de opinieronde. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 16 januari 2013 
 
 
 
 
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 


