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Beste heer Braakman, 

 

In reactie op uw bovengemelde brief het volgende. Zoals u weet heeft ons College besloten de 

geldende rijksregeling niet op eigen initiatief om te zetten. Wij houden ons aan de (eerder 

afgesproken) inzet dat een omzetting gebaseerd is op een marktverkenning en een MER. Dit mede 

gegeven het feit dat de huidige regeling voldoet en het gebruik van de vergunde ruimte nu al ruim 

binnen het maximaal vergunde niveau blijft. Het klopt dat het, nu wij die omzetting niet zullen 

initiëren, het de luchthaven vrij staat een “nieuw” luchthavenbesluit aan te vragen waar wij een 

beslissing op zullen moeten nemen. Dat recht heeft overigens iedere luchthaven. 

 

Teuge heeft om haar moverende redenen aangekondigd een aanvraag te overwegen maar al wel 

aangegeven dat er in elk geval niet meer ruimte zal worden aangevraagd dan nu (na correctie) 

vergund is. 

  

In uw brief geeft u een aantal punten van aandacht aan voor het geval de luchthaven een LHB zal 

aanvragen. Wij herkennen die onderwerpen. Een dergelijke aanvraag is tot op dit moment echter 

niet ontvangen. Wij wachten die af.  

  

U kunt ervan uitgaan dat de door u genoemde punten, in geval van een aanvraag, nadrukkelijk 

onderwerp van gesprek zullen zijn. Ook kunt u er op vertrouwen dat wij de CRO daar zullen bij 

betrekken op een wijze die zich niet beperkt tot een simpele mededeling. Over de vorm van 

betrokkenheid komen we in de CRO zeker nog te spreken. 
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Wij waarderen uw inbreng middels deze brief en wachten, zoals gezegd, een eventuele aanvraag 

van Teuge af. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Martin Kaal 

Plv. Teammanager Vergunningverlening 

 


