
 

 
In bijgevoegde kaart is gebied NM TMA-E weergegeven. Lochem ligt daar ongeveer centraal in ligt. Het rapport “een ander 

geluid” is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/01/een-ander-geluid 

 

Vragen PvdA vragenhalfuurtje 4 december 

Onderwerp: Wachtgebied Lelystad Airport 

De afgelopen weken heeft de PvdA-fractie diverse signalen ontvangen dat het wachtgebied 

Lemelerveld (voor Lelystad Airport) mogelijk verplaatst gaat worden naar de omgeving 

Lochem. Tot 1 december konden wij geen bevestiging van dit “gerucht” vinden. Echter, op 1 

december is het rapport “Een ander geluid” door een bewonersdelegatie van onder meer 

actiegroepen uit Overijssel en Friesland aan de minister aangebonden. In het rapport “Een 

ander geluid” staat op blz. 66: 

 “De wachtgebieden 
 
Het Ministerie heeft aangegeven de wachtgebieden bij Steenwijk en bij Lemelerveld (beide op 
FL060 
[1.800m] gepositioneerd) te willen laten vervallen. De wachtgebieden worden samengevoegd 
tot één wachtgebied, en dit wachtgebied wordt geplaatst op een hoogte van FL090 (2.700m). 
De nieuwe locatie ligt nog niet geheel vast, naar wij hebben begrepen ergens in NM TMA-E. 
Wij zijn van mening dat deze wijziging voldoet aan het "kan hoger moet hoger" uitgangspunt 
en om die reden zien wij dit als een betere oplossing. Wel zijn we van mening dat de nieuwe 
locatie, wederom, pas kan worden vastgesteld na een volwassen consultatie- en 
communicatieproces.” 
  
Gebied NM TMA-E ligt grofweg in de Achterhoek, met de gemeente Lochem als centraal 
punt. Daarmee lijkt het “gerucht” een waarheid te bevatten, waarbij het ministerie de bron 
zou zijn. De PvdA Lochem maakt zich zorgen over bijvoorbeeld geluidsoverlast indien het 
wachtgebied naar de omgeving gemeente Lochem verplaatst zou worden. 
 
De volgende vragen voor het college: 
 

- Wat kunt u melden over de aan het ministerie toegeschreven “uitspraak” in het 
rapport “een ander geluid”, waarbij het wachtgebied verplaatst zou gaan worden 
naar de omgeving gemeente Lochem? 

- Vindt u een mogelijke verplaatsing van het wachtgebied naar de gemeente Lochem 
acceptabel? En wat zijn daar van de consequenties? 

- Op welke wijze zijn de belangen van de burgers van Lochem concreet 
vertegenwoordigd en verdedigd tijdens de consultaties aansluitroutes Lelystad 
Airport? 

- Welke acties heeft u genomen en gaat u nemen? 
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