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Geachte fractie, geachte heer Van Dijk, 

 

Graag vragen de CDA-fracties van Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek uw aandacht voor Lelystad 

Airport. Lelystad wil zich ontwikkelen tot ‘twin-airport’ van Schiphol met een groeiend netwerk van 

verbindingen met toeristische regio’s in Europa en de overige landen rond de Middellandse Zee. Het 

kabinet en de Tweede Kamer ondersteunen deze groei. Via deze brief roepen de CDA-fracties u op 

aandacht te geven aan de betekenis van deze ontwikkeling voor de regionale economie. 

 

Betrokkenheid van de provincie Gelderland 

Op advies van de heer Hans Alders wil het kabinet dat Lelystad Airport vanaf 2018 gaat groeien naar 

een capaciteit van 45.000 vliegtuigbewegingen (goed voor 6,7 miljoen passagiers). Mevrouw Meijers is 

als gedeputeerde van Gelderland rechtstreeks bij de advisering van de heer Alders betrokken. Met het 

oog op de belangen van het ‘oude land’ (waaronder de Veluwe) heeft de gedeputeerde aan de 

‘Alderstafel’ deelgenomen. Aangezien de provincie het advies van de heer Alders ondersteunt, zal de 

provincie ook haar verantwoordelijkheid moeten nemen naar de Gelderse gemeenten die met de 

(economische) gevolgen van het advies worden geconfronteerd. Meer specifiek wordt hieronder 

ingegaan op de vrijetijdseconomie in de regio. 

 

De vrijetijdssector is van groot belang voor de Veluwe uit het oogpunt van economie, leefbaarheid, 

draagvlak voor natuur en vestigingsklimaat. Het vergt daarbij veel inspanning om de Veluwe aan de top 

van de binnenlandse vakantiebestemmingen te houden. Dit staat in het convenant Overheid-

Toeristische Sector Veluwe dat gedeputeerde Van Dijk, samen met gemeenten en bedrijfsleven, op 4 

december 2013 heeft ondertekend. Dit convenant heeft als doel ‘door samenwerking te komen tot een 

gezonde en duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie op de Veluwe’. De gedeputeerde is 

voorzitter van het bestuurlijke overleg.  

 

Economisch actieplan 

De uitbreiding van Lelystad Airport vergt volgens de CDA-fracties Elburg, Hattem, Nunspeet en 

Oldebroek intensivering van de uitvoering van dit convenant in de vorm van een uitgebreid actieplan en 

investeringsprogramma. Te denken valt aan het aantrekken van (internationale) toeristen (via de 

luchthaven), het versterken van het voorzieningenniveau en de ruimtelijke kwaliteit, en de marketing als 

toeristische regio. Naast kansen, zijn er ook bedreigingen. De vliegroutes die bij de uitbreiding van de 

luchthaven horen hebben mogelijk negatieve impact op het toeristische klimaat van de Veluwe. 

Simulaties van vliegtuiggeluid maken aannemelijk dat bewoners en bezoekers hinder zullen ervaren van 

de vliegbewegingen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de aantrekkelijkheid van de Veluwe als 

toeristische toplocatie. Deze belangen zijn, ten opzichte van de (economische) belangen van Schiphol 

en Defensie, door de heer Alders niet in aanmerking genomen. Gezien de provinciale kerntaak op het 
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gebied van regionale economie mag van de provincie Gelderland worden verwacht dat deze regionale 

belangen wel op waarde worden geschat. 

 

Verzoek 

Gezien de kerntaak van de provincie op het gebied van regionale economie, de bestuurlijke positie aan 

de ‘Alderstafel’ en het ondertekende convenant, verzoeken wij u Gedeputeerde Staten van Gelderland 

te vragen een economisch actieplan te initiëren gericht op het versterken van de vrijetijdssector op de 

Veluwe. Verder is ons verzoek dit thema op te nemen in het verkiezingsprogramma van CDA 

Gelderland voor de provinciale verkiezingen in 2015. 
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