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Op 31 maart 2015 is het luchthavenbesluit vastgesteld wat voorziet in de uitbreiding van Lelystad Airport.
Voor de landzijdige bereikbaarheid is een convenant afgesloten door de Minister
van Infrastructuur en Milieu (l&M), de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat de provincie samenhangend de
Verbindingsweg (tweede deet van de Anthony Fokkerweg) en de Halve aansluiting
realiseert. Voor de aanleg van de Verbindingsweg en de Halve aansluiting A6 is de
verwerving van agrarische gronden noodzaketijk. Om te komen tot de aankoop
van de benodigde gronden zijn reeds minnelijke gesprekken gevoerd en biedingen gedaan. Deze minnelijke gesprekken worden in de komende periode gecontinueerd. Tot op heden is in het minnelijke traject geen overeenstemming bereikt.
Dit is de reden waarom Gedeputeerde Staten op 20 februari j l . een verzoek
hebben gedaan aan de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat om naast het minnelijke traject de onteigeningsprocedure te starten om daarmee te komen tot
verwerving van de benodigde gronden.
Mededeling:

Voorwaarde voor de ontwikkeling van Lelystad Airport is de ontsluiting op het
onderliggende wegennet. Hiertoe is in 2017 het eerste deel van de Anthony
Fokkerweg (Ontsluitingsweg) geopend om de uitbreiding van het vliegveld te
faciliteren.
De aanleg van het tweede deet van de Anthony Fokkerweg en de aansluiting op
de A6 is nodig ten behoeve van de toekomstige ontwikkelingen van Lelystad
Airport en de ontwikkeling van het stedetijk gebied van Lelystad. Dit ook om
aansluiting 10 op de A6 te ontlasten. De realisatie is voorzien in 2019/2020.
De afspraken daarvoor zijn uitgewerkt in een Realisatieovereenkomst Halve
aansluiting A6 tussen de provincie en het Rijk waarin afspraken zijn gemaakt over
financiën, planning en de grondverwerving voor de realisatie van de Verbindingsweg en de Halve aansluiting A6.
Voor de aanleg van de weg tussen de Anthony Fokkerweg en de A6, inclusief de
aansluiting op de snelweg, zijn gronden nodig van particulieren. De provincie is
met de grondeigenaren in gesprek, waarbij minnelijke verwerving het streven is.
Voor het gevat er geen overeenkomst wordt bereikt, heeft het College van Gedeputeerde Staten een verzoek gedaan aan de Kroon om de onteigeningsprocedure
in gang te zetten. Dat is een formele stap die alleen vervolg krijgt indien de
gesprekken niet succesvol worden afgerond. De belanghebbenden zijn inmiddels
geïnformeerd.
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