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Geachte voorzitter,
Op 5 februari 2021 nam Provinciale Staten het besluit om voor zes gemeenten, onder aanvoering van
de gemeente Middelburg, een ruimtelijke procedure te starten ter vaststelling van een provinciaal
inpassingsplan (PIP). Aan de hand van dit PIP kan Zeeland Airport bv, als eigenaar van vliegveld
Midden Zeeland, het al lang gewenste voornemen voor het verplaatsen en draaien van de huidige
start- en landingsbaan daadwerkelijk realiseren. Door dit plan wordt per saldo bijgedragen aan het
verminderen van de geluidsbelasting op (recreatie)woningen in de directe omgeving en worden tevens
de externe veiligheidsrisico’s als gevolg van de vliegbewegingen verlaagd. Met het PIP zullen de
bijbehorende nieuwe geluids- en veiligheidscontouren die over het grondgebied van de zes gemeenten
liggen worden aangepast.
Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken. Op 15 februari 2022 hebben we als
college het besluit genomen om de eerste fase van de procedure voor het PIP op te starten. Het gaat
hier om de zogenaamde informele voorontwerpprocedure.
Met een voorontwerp PIP zal aan de betrokken bestuurlijke overlegpartners gevraagd worden om
kennis te nemen van het inpassingsplan. Eventuele op- en/of aanmerkingen via een zogenaamde
overlegreactie zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zullen we indien nodig
verwerken in het ontwerp inpassingsplan.
Daarnaast zullen we het voorontwerp PIP ter inzage leggen zoals bedoeld met onze provinciale
inspraakverordening 2010. De directe omgeving van het vliegveld en eventuele andere
belangstellenden krijgen zodoende de mogelijkheid kennis te nemen van het plan en worden in de
gelegenheid gesteld een inspraakreactie op te sturen. Daarbij zal ook ambtelijk contact worden gelegd
met enkele relevante dorpsraden om het voorontwerp inpassingsplan te bespreken. Ook aan hen
wordt de mogelijkheid geboden een inspraakreactie op te sturen. De eventuele inspraakreacties zullen
we indien nodig verwerken in het ontwerp inpassingsplan.

De komende periode zal ambtelijk het voorontwerp PIP worden afgerond en de publicatie worden
voorbereid. Gestreefd wordt om vanaf medio maart 2022 te starten met de informele procedure. Zodra
het voorontwerp PIP aangeboden kan worden voor inspraak zullen wij u daarover berichten en u hier
tevens kennis van laten nemen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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