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Onderwerp Verzonden 
Zienswijze ontwerp luchthavenbesluit Luchthaven Twente 28 april 2014 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Per brief van 15 april 2014 hebben wij namens de raad van onze gemeente een, op nader aan te 
voeren gronden,  zienswijze ingediend tegen het ontwerp voor het luchthavenbesluit en het 
milieueffectrapport voor de luchthaven Twente. U heeft inmiddels de ontvangst van onze zienswijze 
bevestigd en een termijn gegeven tot 1 mei 2014 voor het toevoegen van nadere gronden voor deze 
zienswijze.  Met deze brief zetten wij, namens de raad van de gemeente Dinkelland, de nadere 
gronden van deze zienswijze uiteen. 
 
Opstelling Dinkelland 
Er is al een reeks van jaren sprake van ontwikkelingen en bewegingen in de richting van een 
luchthaven Twente. De raad van Dinkelland heeft deze ontwikkelingen altijd kritisch gevolgd en heeft 
reeds in 2006 de volgende drie voorwaarden gesteld aan een eventuele ontwikkeling van een 
luchthaven Twente. 

 Dinkelland is niet bereid financieel bij te dragen. 
 De verkeersafwikkeling rond het vliegveld aan de zijde van Deurningen moet op voorhand 

aantoonbaar en adequaat zijn geregeld. 
 Er vinden geen avond- en nachtvluchten plaats. 

Vanuit deze drie voorwaarden heeft Dinkelland, als direct betrokken gemeente, consequent haar 
positie ingenomen en haar (constructieve) rol gespeeld in het proces luchthavenontwikkeling Twente.  
Ook het nu voorliggend ontwerp voor het luchthavenbesluit is vanuit deze optiek bezien. Het belang 
van de inwoners van Dinkelland en de ruimtelijke kwaliteit staan daarbij voor Dinkelland centraal.  
 
Gronden voor de zienswijze 
In zijn vergadering van 24 april 2014 heeft de raad de volgende gronden voor zijn zienswijze 
geformuleerd. 
 
Het ontwerp voor het luchthavenbesluit biedt ruimte voor avondvluchten. De raad van Dinkelland 
maakt er in dit verband nogmaals expliciet melding van (zie boven) tegenstander te zijn van avond- en 
nachtvluchten. 
 
De raad van Dinkelland maakt zich zorgen over het gegeven dat in verband met de vliegveiligheid en 
het functioneren van communicatieapparatuur, bepaalde objecten (o.a. bomen) binnen die zones niet 
gehandhaafd kunnen worden.  
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In Dinkelland betreft het een zone gelegen tussen de luchthaven en het spoor Hengelo - Oldenzaal. 
De oppervlakte bedraagt circa 170 hectare. Dit gebied bestaat deels uit bos- en natuurgebieden, 
waaronder het landgoed het Oosterveld. Deze bos- en natuurgebieden vallen binnen de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) zoals door het provinciebestuur van Overijssel is vastgesteld. Ook een gedeelte 
van het Natura 2000-gebied Lonnekermeer is gelegen in de zone. Het is de raad van Dinkelland niet 
duidelijk wat de consequenties zijn van het ontwerpbesluit voor de aanwezige bos en natuurgebieden 
binnen deze zones. In de milieueffectrapportage is hier ook onvoldoende aandacht aan besteed. Uw 
ontwerpbesluit is naar onze mening onvoldoende gemotiveerd, nu niet inzichtelijk is gemaakt: 

1. wat de precieze consequenties zijn voor de houtopstanden in voornoemd bos en 
natuurgebied;  

2. hoe die consequenties zich verhouden tot de aanwijzing van bos- en natuurgebieden als EHS; 
3. de wijze waarop eventuele te vellen houtopstanden worden gecompenseerd; 
4. wat de gevolgen zijn voor de aanwezige habitats en soorten in het natuurgebied 

Lonnekermeer.. 
 
Voor zover de luchthavenontwikkeling Twente leidt tot avondvluchten en uitsluitend doorgang kan 
vinden indien er grootschalige velling van houtopstanden binnen bestaande bos- en natuurgebieden in 
de EHS en Natura 2000-gebieden plaatsvindt,  kan de raad van Dinkelland zich niet met uw 
ontwerpbesluit verenigen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
loco-secretaris loco-burgemeester 

  
E.M. Grobben A.B.J. Steggink 

 

 


