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onderwerp Luchthavenbesluit luchthaven Twente
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Geachte mevrouw Mansveld,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Onlangs heeft u het 'Ontwerp luchthavenbesluit en milieueffectrapport voor luchthaven
Twente'ter inzage gelegd. Los van onze mening over nut en noodzaak van een
burgerluchthaven in Twente, hebben wij op dit moment grote zorgen over de consequenties
van artikel 10 en artikel 11: in de omgeving van de luchthaven moeten honderden hectaren
bomen worden gekapt.

Uw besluit en toelichting zijn duidelijk: de bomen in de beperkingengebieden dienen te
worden gekapt of getopt indien ze door de 'obstakelvlakken' heen steken. Een verklaring van
geen bezwaar is voor bomen niet mogelijk. Analyse toont aan dat honderden hectaren bos
moeten worden gekapt. Nadat hierover grote onrust ontstond, heeft gebiedsontwikkelaar ADT
gezegd dat er geen sprake zal zijn van grootschalige boskap maar hooguit van 'enkele
honderden bomen'. Volgens ADT is er overleg met uw ministerie met als doel het Besluit
burgerluchthavens aan te passen en de veiligheidsnormen te versoepelen. Hoe reëeldeze
mogelijkheid is, is onduidelijk. Het luchthavenbesluit zelf biedt een zeer vrijblijvende opening
in de voetnoot op pagina 10: 'mogelijkzalbij de vaststelling van het luchthavenbesluit
geanticipeerd worden op een versoepeling'.

Omdat deze aanpassing niet zeker is, heeft het ter inzage gelegde Luchthavenbesluit populair
gezegd de strekking 'we gaan iets zeer ingrijpends doen, maar misschien valt het wel mee'.
Het is volgens Natuurmonumenten van groot belang dat een ter inzage liggend besluit
glashelder is. Heeft dit besluit consequenties voor honderden hectaren bos of voor enkele
honderden bomen? Overigens kunt u zich voorstellen dat de kap van veel bomen
onaanvaardbaar is voor de bevolking van Twente en de eigenaren van deze bossen,
waaronder Natuurmonumenten.
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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.
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ADT geeft aan dat in de aankomende maanden wordt onderzocht waar in de regelgeving
ruimte z¡t en waar technisch mogelijkheden zijn om de boskap te voorkomen. De uitkomsten
hiervan z¡jn pas bekend als de termijn van de ter inzage legging is verstreken. Om die reden
en vanwege de vergaande gevolgen voor de bossen in Twente, verzoeken wij u het
voorgenomen Luchthavenbesluit in te trekken en pas weer ter inzage te leggen wanneer de
consequenties helder zijn. Aangezien het Luchthavenbesluit pas kan worden vastgesteld
nadat de Europese Commissie een positieve uitspraak heeft gedaan, is de daarvoor
benodigde extra tijd volgens ons beschikbaar.

ln afiruachting van Uw reactie,

Hoogachte
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