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Onderwerp

Horen van uw raad over het Inpassingsplan voor de Verbindingsweg en
Halve aansluiting op de A6
Geachte leden van de raad van de Gemeente Lelystad,
De provincie werkt in nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) aan de voorbereiding van de landzijdige bereikbaarheid
van Lelystad Airport. Daartoe is op 21 juli 2014 een convenant gesloten door het ministerie van I&M,
de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. In het convenant zijn afspraken vastgelegd met
betrekking tot de aanleg van een Halve Aansluiting op de A6 en een verbindingsweg. De
verbindingsweg wordt een provinciale weg die in beheer bij de provincie komt.
Verder is afgesproken dat vanwege de samenhang tussen de verbindingsweg en de halve aansluiting
op de A6 de provincie ook verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de realisatie van de halve
aansluiting.
Binnen de regio zijn afspraken gemaakt in de bestuursovereenkomst tussen de provincie Flevoland,
gemeente Lelystad, Lelystad Airport en Airport Garden City om de infrastructuur van Lelystad
Airport te verbeteren. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de provincie voor de
Verbindingsweg / Halve Aansluiting een provinciaal inpassingsplan zal opstellen.
Op 15 september jl. hebben Gedeputeerde Staten de eerste stap gezet in het opstarten van de
procedure om te komen tot een inpassingsplan. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten een Notitie
Reikwijdte en detailniveau opgesteld als opdracht voor de uitwerking van de Mer-studie en een
uitgangspuntennotitie voor het provinciaal inpassingsplan.
Voordat Provinciale Staten besluiten over de vaststelling van het inpassingsplan wordt u als raad in
de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Bijgaand ontvangt u de opgestelde Notitie Reikwijdte en
detailniveau en de uitgangspuntennotitie provinciaal inpassingsplan verbindingsweg en Halve
Aansluiting op de A6 zoals deze ook ter inzage is gelegd.
Daarin is tevens de planning opgenomen waarop naar verwachting het inpassingsplan aan Provinciale
Staten ter vaststelling wordt voorgelegd.
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Graag vernemen wij van u uiterlijk 1 januari 2016 bij voorkeur een schriftelijke reactie, zodat deze
reactie kan worden betrokken bij het vaststellen van het ontwerp inpassingsplan door Provinciale
Staten.
Hoogachtend,
Voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Flevoland,

L. Verbeek
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