Op weg naar Technology Base Twente
Voorbereidende procedures
De voormalige vliegbasis Twenthe wordt ontwikkeld tot een iconisch bedrijventerrein op
het gebied van de moderne maakindustrie met behoud van een vliegfunctie: de
Technology Base Twente (www.technologybasetwente.nl). In deze tekst vindt u
informatie over de actuele procedures die benodigd zijn voor de ontwikkeling van de
Technology Base.
Voor invulling noordelijk gebied is onder andere nodig:
•
aanpassing structuurvisie door de provincie Overijssel
•
vaststellen bestemmingsplannen door gemeente Enschede en Dinkelland
•
luchthavenbesluit door de provincie Overijssel.
Hiervoor wordt de procedure voor een milieueffectrapportage (MER) gevolgd. Om een
goede afweging voor de totale ontwikkeling te kunnen maken wordt voor het hele gebied
één MER opgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de
m.e.r-procedure. De NRD geeft aan voor welke ontwikkelingsvarianten en milieuaspecten
het MER wordt opgesteld. De NRD is vastgesteld in de raad van Enschede (9 november
2015), de raad van Dinkelland (3 november 2015) en door GS van Overijssel (27 oktober
2015).
Milieueffectrapportage
In de Milieueffectrapportage worden de volgende onderwerpen meegenomen: geluid,
externe veiligheid, verkeersbelasting, luchtverontreiniging, ruimtegebruik, waterkwaliteit,
bodemkwaliteit en effecten op natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie.
De MER is bijlage bij het Luchthavenbesluit (LHB) en bij het bestemmingsplan. Als het
LHB en het bestemmingsplan ter inzage gaan, kan ook een zienswijze worden ingediend
die betrekking heeft op de MER.
Luchthavenbesluit
De provincie is bevoegd gezag voor het Luchthavenbesluit. Aera Development Twente
vraagt het Luchthavenbesluit aan in het eerste kwartaal van 2016. In het tweede
kwartaal van 2016 ligt het ontwerp Luchthavenbesluit ter inzage en zijn er informatie
ronden.
In de tweede helft van 2016 volgt een besluit door Provincie Staten van Overijssel.
Per 1 november 2016 vervalt de militaire aanwijzing. Op dat moment moet er een
Luchthavenbesluit zijn. Voor het luchthavenbesluit is nodig:
•
Vliegroutes en testvlucht
•
Vliegveiligheid
•
Een Commissie Regionaal Overleg en klachtenafhandeling
•
Positief exploitatieresultaat

