
PROGRAMMA INFORMATIEMIDDAG VAN 10 FEBRUARI IN DE RAADZAAL TE EDE 

  Dagvoorzitter:          René Danen.  

           Hij geeft na elke spreker kort de gelegenheid voor verhelderende vragen. 

13.30 INLOOP 

14.00 Leon Meijer 

Wethouder van de Gemeente Ede 

Heeft onder andere luchtverkeer en milieu in zijn portefeuille. Met de 
door de Gemeenteraad aangenomen motie tegen de laagvliegroutes 
over het grondgebied van onze gemeente kan hij namens het gehele 
bestuur van de Gemeente Ede spreken. Ook de debatten in de 

provinciale en landelijke politiek worden door hem nauwgezet gevolgd. 

 

14.10 Leon Adegeest 

Ontdekker fouten in het MER-Lelystad Airport 

Door zijn inzet voor de Stichting HoogOverijssel is hij inmiddels 
deskundige inzake het door de Schiphol Group geleverde 
milieueffectrapport van Lelystad Airport.  Hij kreeg medio oktober 
2017 landelijke bekendheid door de ontdekte fouten in het MER. 

Daardoor is Lelystad Airport weer op de politieke agenda gekomen. 

 

14.30 Paul Peeters 

Lector Duurzame luchtvaart 

Door zijn promotieonderzoek, waarmee hij in september 2017 aan de 
TU-Delft promoveerde, is Paul een bekend man geworden in de 
media. Zijn onderzoek toont aan, dat de (groei van de) luchtvaart de 
klimaatdoelen van Parijs voor Nederland onbereikbaar maken. Ook 

zal hij kort spreken over de gevolgen van vliegveld Lelystad voor de uitstoot van fijnstof 
en geluidsoverlast in natuurgebieden. En wat zijn mogelijke oplossingen? Dit kan Paul 
op een heldere en begrijpelijke wijze toelichten. Zoals hij dat onder andere in het 
programma Buitenhof deed. 

 

14.45 PAUZE 

15.10 Robert Tieskens 

Voorzitter Stichting Red de Veluwe 

Als jurist is hij onder andere deskundig op het gebied van de Europese 
regelgeving. Op 11 januari is door hem een formele klacht ingediend 
bij de Europese Commissie over het niet of niet juist naleven van de 
Europese richtlijnen door de Nederlandse overheid rond (het MER 

van) Lelystad Airport. 

 

15.30 Willem Wiskerke 

Campaigner Klimaat en Energie bij Greenpeace 

Willem weet als deskundige Duurzame Ontwikkeling veel van de 

effecten van vliegverkeer voor het milieu. Wat betekenen 

(vakantie)vluchten voor de CO2-uitstoot en zijn er alternatieven? Als 

campagnemedewerker van Greenpeace is Willem ook op de hoogte 

van de mogelijkheden die er zijn om de huidige plannen tegen te houden of te wijzigen. 

Wat kunnen burgers en belangengroepen nog doen, om via de publieke opinie en de 

politiek, de uitvoering van de plannen te voorkomen? 

 

15.50 Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan het  

SPREKERSPANEL 

 

16.20 AFSLUITING 


