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Uitnodiging deelname als eiser juridische procedure Stichting HoogOverijssel  
 
 

LS, 

 

Naar u bekend is, zal volgens planning Luchthaven Lelystad in bedrijf worden genomen per 1 april 
2019 en zullen vertrekkende en aankomende vliegtuigen zeer lage vliegroutes moeten gaan 
volgen over grote delen van Overijssel, Fryslân, Drenthe, en naar nu blijkt ook Gelderland. 

De situering van de beoogde laagvliegroutes gaat hierbij (zie bijlage).  

De beoogde laagvliegroutes zullen leiden tot een enorme aantasting van het woon- en leefklimaat, 
van natuurgebieden, van bedrijvigheid, en ook van de volksgezondheid van de inwoners. 

Onze stichting bereidt een civiele procedure voor om zo mogelijk het tij te keren. In deze procedure 
zal nog geen schadevergoeding worden gevorderd. Ingezet zal worden op een verbod tot het 
instellen of gebruik laten maken van laagvliegroutes. (Een schadevergoedingsactie kan onderwerp 
zijn van een andere procedure, indien de laagvliegroutes toch doorgang zouden vinden).  

Ook u wordt door de beoogde laagvliegroutes ernstig getroffen. Wij nodigen u om die reden uit om 
als eiser deel te nemen aan de civiele procedure. Wanneer meer eisers optreden in de procedure, 
wordt ook voor de rechter duidelijk hoe groot de maatschappelijke impact is van de 
laagvliegroutes. 

Indien u wilt ingaan op onze uitnodiging, is voor u het volgende van belang: 

- De stichting heeft het contract met de advocaten. 
- U wordt in de gelegenheid gesteld om alle processtukken vóór indiening van commentaar 

te voorzien, indien u dit wenst. De procesverantwoordelijkheid en –strategie blijft wel liggen 
bij de door ons ingeschakelde advocaten. U stemt ook in met behandeling door de door 
ons aangewezen advocaten. De communicatie verloopt via email. De communicatie met de 
advocaten loopt, om alles zo efficiënt mogelijk te houden, via onze stichting, en dus niet 
rechtstreeks. 

- Uitgangspunt is dat u de processtukken die u ter hand worden gesteld niet deelt met 
derden, maar vertrouwelijk houdt. 

- U wordt in de gelegenheid gesteld om de bijzondere schade die u zult lijden als de 
laagvliegroutes doorgaan, in kaart te brengen en in te brengen, zodat deze in de procedure 
onder de aandacht van de rechter kan worden gebracht (zoals gezegd: niet om op dit 
moment schadevergoeding te claimen, maar om de rechter de ernst van zaak duidelijk te 
maken). 



 

- De kosten van de procedure worden gedragen door onze stichting. Hetzelfde geldt voor 
eventuele proceskostenveroordelingen. U wordt daar dus niet mee belast. 

- Wel vragen wij van u een eenmalige bijdrage, ter grootte van tenminste € 250 voor 
particulieren of kleine verenigingen en tenminste € 1000 voor bedrijven of rechtspersonen 
(zoals een BV of een stichting) over te maken op de op deze brief vermelde bankrekening, 
onder vermelding van: ‘deelname als eiser’. Mochten deze bedragen voor u een probleem 
vormen om u als mede-eiser aan te melden, neem dan contact op per mail of telefoon met 
een van de ondertekenaars. 

- Indien onze stichting aan het eind van de rit geld zou overhouden, wordt dit naar rato van 
inbreng verdeeld onder al degenen die een bijdrage hebben gegeven van tenminste € 
1000. 

Wilt u als eiser deelnemen, wilt u dan bijgevoegd antwoordformulier (zie bijlage) volledig invullen 
en ondertekenen? Wilt u daarbij ook uw volledige voornamen en uw adres volledig aangeven? 

Als u een rechtspersoon bent, wilt u dan een kopie van uw statuten meezenden, en wilt u dan ook 
het bijgevoegd antwoordformulier laten ondertekenen door de bevoegde bestuurders? 

Door u aan te melden en deel te nemen als eiser verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze 
brief. 

Het is ook heel goed mogelijk dat u wel een financiële bijdrage wilt leveren voor het voeren van de 
procedure, maar niet als eiser wilt deelnemen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dit zou 
willen doen, en verzoeken u om dan uw bijdrage over te maken op de op deze brief vermelde 
rekening, onder vermelding van: ‘bijdrage bestrijding laagvliegroutes’. Ook dan geldt dat als uw 
bijdrage hoger is dan € 1000 terugbetaling naar rato zal volgen als de stichting geldt overhoudt. 

Wij merken overigens op dat het voeren van de procedure tot hoge kosten zal leiden, vooral omdat 
er nog zeer veel en kostbaar onderzoek moet worden uitgevoerd. Wij zullen iedere bijdrage heel 
hard nodig hebben, om alles op alles te kunnen zetten om deze enorme schade voor de inwoners 
en bedrijven in Overijssel, Drenthe, Fryslân én Gelderland te kunnen afwentelen. En wij zijn u bij 
voorbaat zeer erkentelijk voor uw bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Stichting HoogOverijssel, 
 
Jan Rooijakkers  Leon Adegeest   Wim Duteweerd 
Voorzitter   Secretaris    Penningmeester 
 
  



 

 

 


