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Op 15 februari 2022 hebben we als college het besluit genomen om de eerste fase van de ruimtelijke
procedure voor het provinciaal inpassingsplan voor de baanrotatie van vliegveld Midden-Zeeland op te
starten. Hierover berichtten wij u per brief met zaaknummer 22311. Het inpassingsplan wordt
opgesteld op verzoek van de zes gemeenten, onder aanvoering van de gemeente Middelburg.
De ruimtelijke procedure betreft de zogenaamde informele voorontwerpprocedure.
Het voorontwerp inpassingsplan is nu daadwerkelijk gereed om ter inzage te leggen voor inspraak
volgens de provinciale inspraakverordening 2010. Via een publicatie in het Provinciaal Blad en
zes gemeentelijke huis-aan-huis bladen hebben we kenbaar gemaakt dat vanaf donderdag 7 juli a.s.
tot en met woensdag 17 augustus het voorontwerp inpassingsplan ter inzage ligt. Op 21 juli zal tevens
een inloopavond worden gehouden op het vliegveld, waarbij het plan door belangstellenden ingezien
kan worden. Ambtelijke ondersteuning gedurende deze avond wordt daarbij verzorgd door de provincie
en de gemeente Middelburg.
Ook zal het plan gedurende deze periode aangeboden worden aan de bestuurlijke overlegpartners
voor vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. Zij worden in de
gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het planvoornemen en indien zij dat wenselijk achten
een reactie naar Gedeputeerde Staten te sturen.
Na afloop van de termijn van zes weken worden alle reacties verzameld en van een antwoord voorzien
ten behoeve van het ontwerp inpassingsplan. Dit ontwerp inpassingsplan zal pas ter inzage gaan als
het ontwerp Luchthavenbesluit ten aanzien van de baanrotatie gereed is en tevens ter inzage gaat.
Tussen beide besluiten geldt een volgordelijkheid zoals bepaald in de Wet luchtvaart.
Het inpassingsplan volgt daarbij het Luchthavenbesluit.
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.

