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De maatschappelijke weerstand tegen Lelystad Airport neemt toe. Het vliegveld
moet vanaf april 2019 vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Burgers
die wonen onder de geplande vliegroutes vrezen voor geluidshinder,
natuurschade en financiële schade voor de recreatiebranche. Zij stellen het
besluitvormingsproces en de beperkte rol die hun door de overheid is toebedeeld
ter discussie. In deze brief vraag ik uw aandacht voor het belang van het
betrekken van burgers bij dit proces en stel ik u enkele vragen.

201737142
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

Behandelend medewerker
xxxxxxxx

Zorgen omwonenden aansluitroutes
Enkele burgers hebben zich tot mij gewend met hun zorgen over de gevolgen van
de uitbreiding van Lelystad Airport en met klachten over het besluitvormingsproces. Zij vinden dat zij onvoldoende zijn betrokken bij de besluitvorming over
Lelystad Airport.
Belang van participatie en inspraak
De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid burgers betrekt bij
beslissingen die genomen worden over hun leefomgeving. Er moet ruimte zijn
voor inspraak en participatie van burgers.
Daarom wil ik graag van u weten wat uw visie is op participatie en inspraak van
betrokken burgers en hoe u hier in de toekomst mee om gaat. Daarover gaan
onderstaande vragen.
1. Wat is uw visie op het standpunt van burgers dat zij onvoldoende zijn
betrokken in het besluitvormingsproces rondom Lelystad Airport?
2. Ziet u ruimte voor verbetering? Zo ja, op welke manier?
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Uw reactie zie ik graag binnen drie weken tegemoet. Aan de hand daarvan zal ik
bekijken of er aanleiding is om met elkaar in gesprek te gaan.
Deze brief heb ik geplaatst op onze website www.nationaleombudsman.nl. Ook
de burgers die zich bij ons hebben gemeld krijgen een afschrift ervan.
Een kopie van deze brief zenden wij tevens aan de contactpersoon van de
Nationale ombudsman van uw departement, mevrouw xxxxxxxx
Contact
Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mr.
xxxxxxxx

U kunt hem bereiken via telefoonnummer xxxxxxxx en e-mailadres
bureau@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

