Provincie Flevoland
Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van Forum voor Democratie over de mogelijke
verplaatsing van zweefvliegclub Flevo, ingediend op 8 oktober 2019, en de antwoorden daarop
van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 19 november 2019 (2494547).

1.

https://dedrontenaar.nl/algemeen/zweefvliegclub-flevo-toch-niet-welkom-aan-de-overkant-van-hetIs
het college bekend met het bericht “Zweefvliegclub Flevo toch niet welkom aan de
veluwemeer
overkant van het Veluwemeer " van De Drontenaar op 23 september 2019?

Ja.

2.

is het college bekend met de mitigerende maatregel die in het Ontwerp Rijksinpassingsplan
voor Windplan Groen is opgenomen: ‘De provincie faciliteert het verplaatsingsproces en
verzorgt de afstemming tussen windpark en zweefvliegcentrum’?

Ja.
3.

Deelt het college de mening dat de mitigerende maatregel tot nu toe dus niet succesvol is
toegepast?

Nee, hoewel het proces nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, het proces Is wel
op de juiste wijze vormgegeven. Samen met ZC Flevo zijn de mogelijkheden voor een
nieuwe toekomst vaste locatie in beeld gebracht en op basis daarvan zijn verschillende
gesprekken met oa de initiatiefnemers van windplan Groen, de provincie Gelderland en de
gemeente Nunspeet georganiseerd. Helaas heeft het proces nog niet geleid tot de gewenste
uitkomst.

4.

Tijdens de Integrale Statencommissie van woensdag 19 Juni 2019 is aangegeven dat de
gedeputeerden Jan de Reus en Jop Fockeldey op 4 juni 2019 nog op bezoek zijn geweest in
Nunspeet bij wethouder Groothuis. Heeft het college n.a.v. de beslissing van de gemeente
Nunspeet nog contact opgenomen met de gemeente? Zo nee waarom niet ?
Ja, zoals in de vraag vermeld is er op 4 juni een bezoek geweest bij wethouder Groothuis.
De beslissing door het college van gemeente Nunspeet heeft plaatsgehad voor het gesprek
tussen gedeputeerden en wethouder op 4 juni. Dit overleg heeft de randvoorwaarden
opgeleverd waaronder de gemeente wil meewerken aan het accommoderen van een
zweefvliegveld in haar gemeente. Zie het antwoord op vraag 5 met betrekking tot
vervolgcontact met gemeente Nunspeet.

5.

Tijdens de Integrale Statencommissie van woensdag 19 juni 2019 hebben meerdere partijen
de gedeputeerde opgeroepen om het dossier van ZC Flevo met meer zorg verder op te
pakken. Kan het college aangeven welke concrete vervolgacties sindsdien zijn ondernomen?
Ja, er heeft divers overleg met de luchtverkeersleiding van defensie (CLSK) plaatsgevonden
resulterend in een gezamenlijk gesprek op 5 november 2019. Naar aanleiding van
uitgebrachte notitie door CLSK (zie PS mededeling 10 juli 2019, registratienummer 2450404)
is er onderzocht in hoeverre er medegebruik kon plaatsvinden van het luchtruim boven de
beoogde locatie in Nunspeet. CLSK bewandelt daarbij een pad dat gericht is óp behoud van
operationele inzetbaarheid in het militaire laagvlieggebied boven de Veluwe. De
randvoorwaarden voor medegebruik door ZC Flevo en de te verwachten beperkingen, zijn in
het gesprek tussen ZC Flevo, CLSK en provincie Flevoland besproken. Na interne
beraadslaging heeft ZC Flevo vervolgens aangegeven dat de besproken beperkingen de
uitplaatsing van ZC Flevo naar een locatie in Nunspeet erg moeilijk maken. De komende tijd
wordt nog onderzocht of deze beperkingen verminderd kunnen worden. Als dit het geval is
zal het gesprek met de gemeente Nunspeet over grondverwerving en vergunningverlening
worden vervolgd. Provincie Flevoland blijft zich faciliterend inzetten bij het vinden van een
toekomst vaste locatie voor ZC Flevo.

