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Zeewolde 

Geachte leden van de fracties van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie,  
 
Op 24 januari jl. hebben wij een aantal  ex. art. 36 vragen van u ontvangen 
met betrekking tot een krantenartikel in De Stentor van 21 januari over een 
mogelijke opening van Lelystad Airport dit jaar.  
Hierna (cursief) uw vragen en ons antwoord daarop. 
 

1. Is het college op de hoogte van het artikel in de Stentor: 

https://www.destentor.nl/veluwe/veluwse-gemeenten-zien-opening-

lelystad-airport-als-een-kans-luchthaven-levert-banen-op~a4d60517/ 

Ja, dat artikel is ons bekend. 
 
2. Herkent het college de rol van kartrekker door de burgemeester van 

Harderwijk. 

Ja. 
 
3. In het artikel staat dat dat ook Zeewolde wil dat de polderluchthaven 

wordt geopend. Deelt u deze mening?  

Het besluit tot opening van de luchthaven is niet aan de gemeente. 
 

4. Indien u deze mening deelt kunt u dan aangeven waarop het college 

haar standpunt heeft bepaald ook gezien het feit dat een groot deel 

van de raad tegen de opening van het vliegveld is. 

Zie de beantwoording van vraag 3. 

https://www.destentor.nl/veluwe/veluwse-gemeenten-zien-opening-lelystad-airport-als-een-kans-luchthaven-levert-banen-op~a4d60517/
https://www.destentor.nl/veluwe/veluwse-gemeenten-zien-opening-lelystad-airport-als-een-kans-luchthaven-levert-banen-op~a4d60517/
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5. De Stentor vermeldt dat de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, 

Ermelo, Putten en Zeewolde samen optrekken met als doel ‘in te 

spelen op de economische spin-off van Lelystad Airport’. Kan het 

college bevestigen en uitleggen hoe dit samen optrekken gebeurd? 

 

Dit klopt. Zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt periodiek overleg met 

vertegenwoordigers van genoemde gemeenten plaats om de 

ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport te delen en af te 

stemmen welke kansen een opening  in het licht van een 

economische spin-off biedt.   

  

6. Heeft de Stentor contact gehad met de gemeente Zeewolde over de 

inhoud van de antwoorden van de burgemeester van Harderwijk. 

Nee. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

 
K.C. Hamstra G.J. Gorter 
 
 
 
 
 


