Aan de leden van de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu
Griffier : Mevrouw L. Tijdink
Dronten, 30 oktober 2017

Onderstaand ontvangt u de reactie van Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) te Dronten naar
aanleiding van een brief van de Gemeenteraad van Dronten aan de Vaste Commissie Infrastructuur en
Milieu inzake uitbreiding Lelystad Airport.

Wij hebben kennis genomen van de brief van de gemeenteraad van Dronten aan de 2e Kamer met het
verzoek de uitbreiding van Lelystad Airport pas te laten starten na de herindeling van het luchtruim in
2023. Dit vanwege nader onderzoek naar geluidsoverlast in verband met de deels niet juiste
basisgegevens die aan de calculaties ten grondslag liggen.
Economische ontwikkelingen
Wij onderschrijven het standpunt van de Gemeenteraad van Dronten niet en vinden het onwenselijk dat
er nu tot uitstel zou worden besloten. De economische ontwikkelingen die de uitbreiding van het
vliegveld met zich mee brengt bieden grote kansen, ook voor Dronten en de in Dronten gevestigde
ondernemers. Dit is nu reeds gaande: Dronter ondernemers zijn al actief op en rond het vliegveld. In
combinatie met aanpassing van de verdere infrastructuur rond Dronten, mede en juist in verband met
de opening van Lelystad Airport betekent dit, dat het vestigingsklimaat in Dronten er enorm op vooruit
kan gaan. Alle voorzieningen zijn dan aanwezig. Ook voor de lokaal actieve ondernemers kan er een
positieve impuls van uitgaan. Dat dit voordelen met zich brengt, hoeven wij hier niet te betogen, lijkt
ons.
Helderheid op korte termijn gewenst
Wij zijn van mening dat het nadere onderzoek betreffende de mogelijke extra overlast van het
vliegverkeerverkeer geen reden tot uitstel mag zijn. Niettemin begrijpen wij de zorgen en de onrust die
nu is ontstaan onder de inwoners van onze gemeente. Daarom is snelheid in het nadere onderzoek en
helderheid op korte termijn geboden. Dat bepleiten wij ook via de bekende kanalen. Maar laat het niet
leiden tot uitstel tot 2023 of later. In de visie van OVDD is verdere vertraging van de start van Lelystad
Airport niet in het belang van de ondernemers in de regio en daarmee ook niet in het belang van de
Dronter ondernemers.

Uitstel is niet aanvaardbaar
Een groot deel van de door de Gemeenteraad aangehaalde discussie is niet nieuw. Deze onderwerpen
zijn aan de Alderstafel besproken en daar heeft de Gemeenteraad van Dronten volwaardig aan deel
genomen. Dronten heeft ingestemd met de Aldersadviezen die aan deze tafel zijn gemaakt. Uitstel van
de opening van Lelystad Airport is naar onze mening in strijd met die afspraken.
In het regeerakkoord Rutte III is het volgende opgenomen: “Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op
Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven
Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten. Het kabinet gaat de
voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk realiseren om
vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen”.
Kortom, het is wat OVDD betreft duidelijk. Uitstel van de opening van Lelystad Airport is
onaanvaardbaar. Dat schaadt de economische ontwikkelingen van onze regio en plaatst ons terug in de
tijd, en dat moeten we als ondernemers niet laten gebeuren.
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