
Van: ......@satl-lelystad.nl> 

Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 08:30 

Onderwerp: Brief SATL over Lelystad Airport aan minister M.G.J. Harbers 

Bijlagen: Brief SATL aan minister M.G.J. Harbers - 06-05-2022.pdf 

Geachte Griffier, 

 

Wilt u alstublieft onderstaande mail met bijlage (een cc van een brief d.d. 6 mei van SATL aan minister 

M.G.J. Harbers van IenW) aan alle leden van de Raad doorzetten? Hartelijk dank daarvoor. 

 

----------------------- 

 

Geacht Raadslid, 

 

Bijgaand treft u een brief aan die de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) vandaag 

aan minister M.G.J. Harbers van IenW hebben gestuurd. In deze brief herinneren wij de minister aan een 

eerder voorstel om op korte termijn kennis en ervaringen uit te wisselen over Lelystad Airport en aldus 

ook te proberen tot herstel van het vertrouwen en de constructieve communicatie te komen. Daaraan is 

het de afgelopen jaren helaas steeds meer gaan schorten.  

 

In de brief noemen we een aantal o.i. urgente gesprekspunten. Deze variëren van de 75.000 woningen 

die de stikstofuitstoot van vliegveld Lelystad op termijn jaarlijks (!) gaat blokkeren en de 

tegenstrijdigheid tussen de toezeggingen en de generieke beleidsvoornemens t.a.v. nachtvluchten 

enerzijds en de beoogde openingstijden voor Lelystad Airport anderzijds, tot de ‘sunk cost fallacy’ die 

zich steeds meer rond Lelystad Airport begint af te tekenen. Ook genoemd wordt de aanklacht die 

wegens ernstig vermoeden van strafbare feiten in verband met het stikstofdossier bij het OM is 

ingediend. 

 

Het leek ons goed ook u d.m.v. dit afschrift over het voorstel en over deze knelpunten te informeren. 

Mochten deze of andere aan Lelystad Airport gerelateerde kwesties bij u vragen of opmerkingen 

oproepen, dan horen wij dat uiteraard graag.  

 

SATL is een samenwerkingsverband van 24 burgergroepen die in de afgelopen vijf jaar veel 

kennis,  kunde en contacten hebben verworven en door hun bereidheid tot overleg en samenwerking 

goede betrekkingen hebben opgebouwd met lokale en provinciale overheden in het oosten van het land.  

 

Met hoogachting en vriendelijke groet, namens SATL, 

 

…………. 

 



 

 
Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen  

Om de Landskroon 3 
7722 VG Dalfsen 
.....@satl-lelystad.nl  
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