24 januari 2020 - Lelystad
Statement van De Lelystadse Boer
“Ondanks deze meewerkende houding, moet niet het beeld ontstaan dat de agrarische sector in onze
omgeving zou willen krimpen ten gunste van de uitbreiding van de luchthaven. Wij mogen boeren in een
deel van de meest vruchtbare gronden van Europa en wat ons betreft moet het goed boeren blijven.”
Naar aanleiding van:
Uitspraken Tweede Kamerlid Helma Lodders in het programma Hilversum Uit, op NPO Radio 1 op zaterdag
18 januari. “Boeren leven al van het vliegveld”
En het artikel op de NOS: “Lelystad kan nog steeds open, maar dan moeten de boeren helpen”
De omgeving van Lelystad Airport denkt in kansen
De Lelystadse Boer is een initiatief van zeventig boeren in een straal van ongeveer vier kilometer rondom
Lelystad Airport. In het gebied van De Lelystadse Boer blijft het nu en in de toekomst goed boeren, dat is
onze missie.
Het is belangrijk om aan die missie te werken. In het gebied waar wij wonen met onze gezinnen wil de
luchthaven 45.000 vliegbewegingen per jaar realiseren. Het spreekt voor zich dat wij daar tegenstander van
zijn. Het is een negatieve ontwikkeling voor de leefbaarheid van ons gebied
Bijna vier jaar geleden hebben we elkaar als boeren opgezocht en zijn we tot de conclusie gekomen dat we
niet bij negativiteit willen blijven stilstaan. We willen denken in kansen en een samenwerkingsrelatie met de
partijen die in ons gebied actief zijn. Vanuit een gelijkwaardige relatie met Lelystad Airport, Lelystad Airport
Businesspark, Gemeente en Provincie, kunnen kansen ontstaan voor het verwezenlijken van
(duurzaamheids-)doelstellingen van deze belangenpartijen. Denk aan het leveren van lokaal voedsel, het
groenonderhoud in het gebied, het leveren van duurzame energie, het versterken van de relatie tussen stad
en platteland.
Met deze aanpak baren we opzien, zie dit artikel bijvoorbeeld in Trouw.
Ons belang is niet geld verdienen aan Lelystad Airport
Wat we daarmee willen bereiken is niet geld verdienen, want dat doen we al door met onze bedrijven
miljoenen mensen van voedsel te voorzien. Het is daarom ook raar om te denken dat de boeren rondom de
luchthaven met hun positieve projecten al léven van de luchthaven. De Lelystadse Boer is slechts een
middel om mee te doen aan de ontwikkelingen en om te proberen positieve samenwerkingen aan te gaan.
Wat we willen bereiken is dat we de leefbaarheid van het gebied in balans houden door naast de negatieve
impact, met positieve ontwikkelingen bezig te zijn. De Lelystadse Boer zorgt er daarnaast voor dat we
elkaar als boerenburen vasthouden op de momenten dat onze bedrijfsvoering, ons ondernemerschap en
het leefplezier onder druk staan.
Ondanks deze meewerkende houding, moet niet het beeld ontstaan dat de agrarische sector in onze
omgeving zou willen krimpen ten gunste van de uitbreiding van de luchthaven. Hier zijn wij geen
voorstander van. Wij mogen boeren in een deel van de meest vruchtbare gronden van Europa en wat
ons betreft moet het goed boeren blijven.
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