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Provincie Zeeland

drs. B.J. de Reu
Lid Gedeputeerde Staten van Zeeland

Middelburg, 15 oktober 2015

Betreft: informeren over uitspraak Raad van State m.b.t. Verordening Luchthavenbesluit MiddenZeeland, beroepen zijn ongegrond verklaard.

Geachte Statenleden,
Woensdag 30 september 2015 heeft de Raad van State bericht dat de beroepen tegen het besluit van
1 november 2013 waarbij provinciale staten de Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland
hebben vastgesteld ongegrond hebben verklaard.
Het luchthavenbesluit heeft betrekking op het vliegveld Midden-Zeeland te Arnemuiden en dient ter
vervanging van de Omzettingsregeling luchthaven Midden Zeeland van 25 januari 2012 van de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Een drietal omwonenden had beroep ingesteld tegen het besluit van provinciale staten tot
vaststelling van de verordening.
De omwonenden waren van mening dat provinciale staten onvoldoende rekening hadden gehouden
met de gevolgen van het verleggen van de vliegroutes.
De Raad van State wijst erop dat provinciale staten in het luchthavenbesluit wel een voorkeur
uitspreekt over een bepaalde vliegroute, maar daarover geen besluit heeft genomen. Dit is in
overeenstemming met het systeem van de Wet luchtvaart waaruit volgt dat in een luchthavenbesluit
geen vliegroutes worden vastgesteld. Bovendien liggen de woningen van bezwaarmakers wel in de
buurt van het vliegveld, maar niet binnen de risico- en geluidscontour, aldus de Raad van State.

Verder vonden de omwonenden dat het in de aanvraag van Zeeland Airport B.V. opgenomen
uitgangspunt om de start- en landingsbaan te verharden ten onrechte niet in het luchthavenbesluit is
vastgelegd. De Raad van State is van mening dat de aangevraagde verharding voldoende is
vastgelegd in artikel 3 van het luchthavenbesluit.

Via de website van de Raad van Stare vindt u de uitspraak van de Raad van State onder
zaaknummer 201405148/1/Rl /
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