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        Registratienummer PS00.0017 

 

Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donderdag 

7 september 2000 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

Aanwezig zijn: mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren H. Dijksma (VVD), 

D.H.A. van Hemmen (CDA) en W.G. de Raad (VVD), leden van het college van 

Gedeputeerde Staten; 

  de heren R.Th. van der Avoort (VVD) en W. Baarsen (ChristenUnie), mevrouw J.S. 

Binnerts-de Jonge (VVD), de heren M. Bogerd (SGP), B. Brand (ChristenUnie), G.W. 

Bulk (VVD) en J.L. Crebas (D66), mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de 

heer M. van Daalen (ChristenUnie), mevrouw M.L. Ebbens-Smit (VVD), de heren 

C.W. van Erk (VVD), C.J.M. Goossens (PvdA) en J. de Graaf (CDA), mevrouw K.J.H. 

Hasper-Wolters (CDA), de heren R.E. Haverkort (GroenLinks) en F.G. Hoekstra 

(CDA), de dames E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), M.W. de Jong (D66) en F.T. 

Joosse (ChristenUnie), de heren J. Kalkman (Fractie Kalkman), G.J. Kolstee (CDA), 

H.A. Kramer (VVD), C.J.J. de Kroon (CDA), F.D. van Kuik (PvdA), A.H.R. Leijten 

(CDA) en C.A.A.A. Maenhout (VVD), mevrouw I. Maters-Meuleman (CDA), de heren 

W. van der Meulen (VVD), A.B. Mossad (CDA), J.W. van der Pijll (GroenLinks), E. 

Schaap (GroenLinks) en J.P. Slicht (PvdA), mevrouw M.A. Toorop (VVD), de heren 

I.J.W. Valk (PvdA), A.H. Vermeer (VVD) en L.D. van der Wal (D66), mevrouw 

M.P.M.M. van der Wee (GroenLinks), de heer R. de Wit (SGP), mevrouw C.T. Zelvel-

der-van der Laan (PvdA) en de heer P. Zijlstra (CDA). 

 

Afwezig zijn: de heer J. Purvis (VVD), R.W. Schmelter (PvdA) en J.P. Visser (GroenLinks). 

 

Voorzitter: de heer mr. M.J.E.M. Jager, Commissaris der Koningin. 

 

Griffier: de heer T. van der Wal, griffier. 

 

 

     1. Opening. 

 

De voorzitter: Dames en heren. De vergadering is geopend.  

Ik deel u mede dat berichten van verhindering zijn binnengekomen van de heren Purvis, Schmelter en 

Visser. 

De heer Brand wil ik graag gelukwensen met de geboorte van Hans-Erik op 7 augustus jongstleden. 

Van harte gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding. 

 

     2. Notulen van de openbare vergadering d.d. 6 juli 2000. 

 

De voorzitter: Als het goed is zijn de pagina's 13 en 14, die waren weggevallen, nagezonden. 

Ik heb één opmerking over bladzijde 20. Bij agendapunt 15 staat dat besloten zou zijn conform het 

advies van het college van Gedeputeerde Staten. Daar moet staat dat is besloten conform het advies 

van de commissie voor de beroep en bezwaarschriften. Ik neem aan dat u met die wijziging kunt 

instemmen. 

 

De notulen van de vergadering van 6 juli 2000 worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 

stemming met inachtneming van de aangebrachte wijziging vastgesteld. 

 

     3. Mededelingen. 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

     4. Ingekomen stukken. 

1. Een brief d.d. 12 juli 2000 van de heer mr. H. van Dijck, ambtelijk secretaris van het Nationaal 

Rampenfonds te Den Haag. 
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 In deze brief spreekt de heer Van Dijck namens het Nationaal Rampenfonds zijn dank uit voor 

de bijdrage die door de provincie Flevoland is overgemaakt op gironummer 777 ten behoeve van 

hulp aan slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede. In uw vergadering van 8 juni 2000 hebt 

u besloten daartoe een bedrag van  50.000,- beschikbaar te stellen. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten de 

brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

2. Een brief van B.A. Miedema namens de bewoners van de Sternweg te Zeewolde waarin een 

aantal bezwaren kenbaar wordt gemaakt tegen de afsluiting van alledaagse verbindingen met de 

rest van de gemeente Zeewolde ten gevolge van de verbreding van de Ganzenweg. De 

bewoners stellen twee oplossingen voor, namelijk het aanleggen van een tunnel onder de nieuw 

aan te leggen weg of een brug over de weg heen. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten de 

brief ter afhandeling in handen van het college van Gedeputeerde Staten te stellen. 

 

3. Een brief van M. van Dijk te Dronten met als bijlage een kopie van een brief aan de gemeen-

teraad van Dronten. In deze brief wordt gereageerd op het rapport "Vuurwerkopslagplaatsen" 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, voorgesteld wordt de 

vuurwerkopslag in Dronten te verplaatsen naar een locatie in de Kollummerwaard. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten de 

brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

4. Een beroepschrift op grond van de Algemene subsidieverordening Flevoland 1999 ingediend 

door de heer P.A.M. Meijknecht, directeur GGD Flevoland. 

 Het beroepschrift is gericht tegen het besluit van 21 juni 2000, kenmerk SPV00.007654/B inzake 

afwikkeling subsidie protocollenboek 1998. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen kennisgeno-

men van het feit dat de brief inmiddels in handen is gesteld van de Awb-adviescommissie uit de 

Staten. 

 

5. Een brief van mevrouw Carla Lammers-van den Waarden waarbij de Staten en het provinciehuis 

worden bedankt voor de medewerking bij de organisatie van de plechtigheid in de Westerkerk te 

Amsterdam en de herdenking in het provinciehuis naar aanleiding van het overlijden van oud-

CdK Lammers. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen besloten de 

brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

     5. Voorstel inzake onttrekken middelen aan de reserve boventallig personeel i.v.m. het aantrekken van 

tijdelijk bovenformatief personeel alsmede vaststellen van de 25e wijziging van de begroting 2000. 

 

De heer Valk: Mijnheer de voorzitter. In de tijd die ons restte tussen de commissievergadering en deze 

vergadering hebben wij nog iets opgemerkt waarvan wij vermoeden dat het een vergissing is. 

Ik citeer van bladzijde 2: "Voorgesteld wordt dit bedrag aan de ingestelde voorziening te onttrekken en 

op rekeningbasis zo nodig aan te passen aan de werkelijke uitgaven." Onze fractie is van mening dat 

bedragen altijd aan de werkelijke uitgaven worden aangepast.Als wij met deze formu-   

lering akkoord gaan geven wij het college de facto toestemming de gehele reserve uit te putten mocht 

dat nodig zijn en ik kan mij niet voorstellen dat dat de bedoeling is. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. In het stuk wordt duidelijk over "dit bedrag" 
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gesproken. Het gaat erom dat, als minder uit de reserve gehaald wordt, de  200.000,- of het restant 

daarvan niet totaal aan de algemene middelen wordt toegevoegd, maar teruggaat naar de reserve. Ik 

neem aan dat deze toelichting voldoende is. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

     6. Voorstel inzake herziene begroting technische bijstand alsmede vaststellen van de 26e wijziging van 

de begroting 2000. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

     7. Voorstel inzake vervolginvesteringen ICT in het jaar 2000 alsmede vaststellen van de 27e wijziging 

van de begroting 2000. 

 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. In de commissievergadering is door het 

college aangegeven dat de voorgestelde investeringen voor de korte termijn onontkoombaar zijn. 

Het Rocade-rapport ondersteunt die opvatting.  

Mijn fractie vindt het positief dat u hebt toegezegd binnen afzienbare tijd een driejarig voortschrijdend 

investeringsplan aan de commissie te zullen voorleggen. 

In de commissie is de wens naar voren gekomen een langere termijn-visie op te stellen. Ook mijn 

fractie heeft daarom gevraagd en wat ons betreft mag in die visie duidelijk naar voren komen dat er 

qua marges verschil kan bestaan tussen de verschillende kostenposten en kostencomponenten. Ik 

doel hierbij op de verschillen tussen centrale infrastructuur en standaard-werkplekken, vakapplicaties 

en generieke voorzieningen en onzekere factoren zoals gevoeligheid voor innovatie, die op ICT-

gebied natuurlijk vooral buiten het provinciehuis plaatsvindt. Het Rocade-rapport duidt daar ook op. 

Beleid is dus nodig. 

Op dit moment stemt mijn fractie met het voorliggende voorstel in en hoopt zij op het spoedig 

verschijnen van een helder onderbouwde en realistische visie. 

 

De heer Mossad: Mijnheer de voorzitter. Als wij in dit voorstel alleen naar de in 1999 uitgestelde 

investeringen kijken, kunnen wij ermee akkoord gaan. 

Wij weten nog van het vorig jaar dat er op het gebied van de ICT structurele problemen zijn. Wij 

hebben het Rocade-rapport ontvangen waarin de knelpunten zijn omschreven en is aangegeven hoe 

wij die knelpunten kunnen oplossen. Naar onze mening is het niet mogelijk structurele problemen met 

incidentele middelen op te lossen en daarom hebben wij de voorzitter van de commissie gevraagd 

een langere termijn-visie met financiële onderbouwing te ontwikkelen. Als de voorzitter van de 

commissie daarmee komt, kan hij op onze steun rekenen. Met inachtneming van deze opmerking 

gaan wij met dit voorstel akkoord. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Wij onderschrijven het door mevrouw Creemers gedane 

verzoek om een integrale benadering, het voortschrijdend investeringsprogramma. Daar is Staten-

breed om gevraagd en ons is toegezegd dat dit programma er zal komen. Wij vinden dat van groot 

belang. 

Daarnaast hebben wij u uitgenodigd na te denken over intensivering van het ICT-traject en het Staten-

informatiesysteem. Wij hebben het gevoel dat wat in eigen huis gedaan wordt bijzonder relevant is en 

aan de publieke impact die dat heeft ten aanzien van de werkverhouding met de Statenleden een 

zeker imagovorming is verbonden. Wij mogen dat als provincie niet alleen van  

 

het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen verlangen en verwachten, maar moeten in dat traject ook 

zelf voor dito tempo en kwaliteit zorgen. Wij hopen dat dit na een zeer lange en grondige voorberei-

ding op korte termijn zal gaan gebeuren. 

Wij stemmen in met het door u gedane verzoek. 
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De heer Baarsen: Mijnheer de voorzitter. Ik wil mijn betoog met een citaat uit de notulen van de 

commissie ELPOO beginnen. Ik citeer: "De heer Baarsen van de ChristenUnie vraagt of het mogelijk 

is op lange termijn - langer dan drie jaar - een informatie- en automatiseringsplan te maken met een 

goede financiële onderbouwing. De laatste pleit ook voor een vorm waarbinnen fluctuaties en 

investeringen kunnen worden opgevangen." Deze keer gaat onze fractie akkoord met dit voorstel, 

maar een volgende keer zullen wij tegenstemmen. Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn. De voorzitter van 

de commissie heeft immers toegezegd op korte termijn met een plan te zullen komen. Wij hebben in 

het verleden al meerdere malen een krediet voor automatisering en dergelijke beschikbaar gesteld. 

Vanavond gaan wij met u mee, maar wij verwachten op heel korte termijn een volledig plan. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Het is de bedoeling dat op basis van een 

langere termijn-visie een driejarig voortschrijdend investeringsplan wordt gemaakt en ik ga ervan uit 

dat daarmee aan de gedane verzoeken wordt voldaan. Dat driejarig voortschrijdend investeringsplan 

vloeit voort uit een interactief proces, de plannen zullen elkaar elk half jaar opvolgen en er zal steeds 

een actualisering plaatsvinden. 

Het is juist dat wij op het gebied van de ICT structurele problemen hebben, maar ik zou willen 

opmerken dat wij, als wij nu geen incidentele investeringen doen, wel met de informatisering kunnen 

stoppen. De continuïteit is dan namelijk niet gewaarborgd. Het is belangrijk dat wij een aantal korte 

termijn-investeringen doen opdat het toegezegde lange termijn-plan goed aangepakt zal kunnen 

worden. 

De heer Schaap heeft aandacht gevraagd voor de intensivering van het ICT-traject. Ik verwacht dat 

het lange termijn-plan daartoe zal leiden, maar de Staten zullen daaraan hun goedkeuring moeten 

geven. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

     8. Voorstel inzake het doen van investeringen als gevolg van nieuwbouw en renovatie gebouwen 

alsmede vaststellen van de 28e wijziging van de begroting 2000. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

    9. Voorstel inzake wijzigingen en aanpassingen van de huidige provinciale Rechtspositieregeling. 

 

Mevrouw Creemers-Hazebroek: Mijnheer de voorzitter. Als gevolg van het dit voorjaar in IVB-verband 

bereikte CAO-akkoord, dat op een hoger niveau een grote bestuurlijke inspanning gevergd heeft, ligt 

nu de doorwerking voor ons, waarvan de onderdelen per uiterlijk 1 oktober aanstaande moeten 

worden ingevoerd. 

Hoewel de Statenleden van de commissie ELPOO al tot in hun botten hebben gevoeld tot welk een 

enorme operatie een en ander heeft geleid, wil ik hier nogmaals nadrukkelijk mijn bewondering 

uitspreken voor allen die daarbij in dit huis direct waren betrokken. Dat zijn de ambtelijke 

medewerkers, die alle stukken minutieus hebben doorgespit om de afgesproken aanpassingen in 

technische voorstellen te kunnen verwerken, de Gedeputeerden en de bij het GO betrokken 

Statenleden te informeren en begeleiden en de technische besprekingen met de leden van het GO 

aan werknemerszijde zodanig te voeren, dat de reguliere en extra bijeenkomsten van het voltallige 

georganiseerd overleg zeer gestructureerd konden verlopen. Zij bereidden die bijeenkomsten  

 

zodanig voor de direct-betrokken Statenleden voor, dat de ingewikkelde materie noch kwantitatief 

noch kwalitatief helderder en toegankelijker kon worden. 

Mijn fractie is naast deze ambtenaren ook de andere GO-leden en de voorzitter heel erkentelijk voor 

de positief kritische en respectvolle, flexibele wijze waarop onderhandeld kon worden en die 

uiteindelijk heeft geleid tot totale overeenstemming over het voorstel dat vanavond bekrachtigd kan 
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worden. Het zal u na mijn uitlatingen niet verbazen dat mijn fractie instemt met de wijzigingen en, 

sterker nog, bijzonder tevreden is met het resultaat dat is behaald met de voorstellen voor de leidraad 

en het Sociaal Statuut. Nu ligt een instrument voor waarin het begrip "flexibel" gestalte heeft gekregen, 

of het nu gaat om de aanstellingen of om eventuele reorganisaties die wellicht kunnen voortkomen uit 

het organisatie-ontwikkelingstraject in samenhang met de administratieve organisatie. Het bereikte 

GO-akkoord is ook een modern akkoord omdat het binnen de gestelde regels voldoende ruimte voor 

maatwerk biedt en dus tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften die de huidige meer 

geïndividualiseerde maatschappij uitdraagt. Uiteraard strookt dit met belangrijke uitgangspunten van 

de VVD, namelijk de uitgangspunten vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu voor zichzelf en 

voor anderen. Het belangrijkste van de specifiek Flevolandse uitwerking van het akkoord is toch dat 

degenen voor wie de regelingen gelden tevreden kunnen zijn met de ruimte die de betreffende 

regelingen hen biedt. 

 

De heer Mossad: Mijnheer de voorzitter. Dit voorstel houdt ons al het gehele zomerreces bezig. Het 

omvat 600 bladzijden, wat niet mis is. Daarom hebben wij in het georganiseerd overleg een externe 

adviseur en technische bijstand ingeschakeld om ons te begeleiden. 

Vanaf de eerste vergadering van het georganiseerd overleg met de werkgevers- en werknemersor-

ganisaties is duidelijk gebleken dat artikel 3 lid 9 van het huidige Sociaal Statuut voor de Vakcentrale 

een struikelblok vormde voor het bereiken van een akkoord. Daarom was extra overleg met de 

Vakcentrale nodig, welk overleg op 28 augustus jongstleden werd gepland, dus voor de extra 

commissievergadering van 30 augustus. Achteraf bleek het heel nuttig dat dit extra overleg is ingelast, 

het resulteerde namelijk in het intrekken van artikel 3 lid 9, waarna de kou uit de lucht was. In de 

commissievergadering van 30 augustus jongstleden was het na het bereiken van een overeenkomst 

tussen de beide partijen gemakkelijk in te stemmen met de uitvoering van het SPA-akkoord met 

ingang van 1 oktober aanstaande. 

Vanwege alle extra inspanningen, het goede overleg en de goede resultaten daarvan spreekt mijn 

fractie haar waardering uit voor het college en de getoonde flexibiliteit, waardoor dit akkoord in goede 

harmonie kon worden gesloten. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Onze fractie vindt het belangrijk dat de 

ambtenaren van de provincie werken op basis van goede arbeidsvoorzieningen. Modernisering, 

aanpassing aan deze tijd aan de ene kant, maar aan de andere kant een stukje zekerheid, blijven 

daarbij zeer belangrijk. 

Het bereiken van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies was geen eenvoudige zaak. 

Wij herinneren ons dat nog goed. De regeling is echter afgesloten en liet ruimte voor invulling per 

provincie. Dat is goed, maar ook lastig. Wij hebben met name in het georganiseerd overleg kunnen 

constateren dat met veel inzet door alle betrokkenen, zowel van werkgevers- als van werknemerskant, 

is gewerkt aan de totstandkoming van de regionale invulling, dit onder het motto "onderzoek alles en 

behoud het goede". 

Dit bleek niet eenvoudig, maar uiteindelijk lagen voorstellen voor waarmee alle partijen akkoord 

konden gaan, ook onze fractie. Wij stemmen in met de grotere delegatie van bevoegdheden aan het 

college van Gedeputeerde Staten. Dat betekent natuurlijk wel dat het georganiseerd overleg een 

zwaardere rol zal krijgen. Kennelijk vertrouwt men de leden van het georganiseerd overleg toe dat die 

zwaardere rol goed zal worden vervuld. Wij zullen proberen dat vertrouwen waar te maken. 

In de thans voor ons liggende regeling zijn grote delen van de collectieve regeling overgenomen, 

andere delen zijn gewijzigd en er zijn ook delen vervallen. 

Wij hebben één zorgpunt. Wij vinden dat de voorliggende regeling, die 600 bladzijden omvat, er niet 

eenvoudiger op is geworden. Hoewel wij er begrip voor hebben dat het niet gemakkelijk is, zal er naar 

onze mening in het toekomstige overleg naar moeten worden gestreefd de regeling zo eenvoudig 

mogelijk te houden. 

Wij verzoeken u bij komende onderhandelingen aandacht aan dit punt te willen besteden. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. De fractie van GroenLinks heeft Gedeputeerde Dijksma in de 

commissie ELPOO gefeliciteerd met het behaalde resultaat en ik wil die felicitatie in deze 
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Statenvergadering graag in de richting van het college herhalen. Onzes inziens zijn twee doelen 

bereikt, namelijk een grotere mate van uniformering ten aanzien van de provinciale regelingen en is 

daarnaast sprake van modernisering die van belang is met het oog op de "employability". De 

provinciale regelingen liggen nu meer in lijn met de heersende arbeidsmoraal. 

Wij hebben u erop gewezen dat met het huidige klinkende arbeidsvoorwaardenbeleid - ik denk ook 

aan de secundaire omstandigheden, alle faciliteiten die de provinciale ambtenaren ten dienste staan - 

onzes inziens het vacaturebeleid van de provincie geen enkel probleem meer moet zijn, mits een en 

ander voldoende gecommuniceerd wordt. Wij hopen dat die suggestie onzerzijds zal worden 

overgenomen. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. De voorgaande sprekers hebben al gezegd dat veel werk is 

verzet. Wij hebben een enorme stapel papier moeten doorwerken om tot het thans voor ons liggende 

resultaat te kunnen komen. Ik moet u zeggen dat dit fenomeen, het feit dat tot op de punt en de 

komma afspraken moeten worden gemaakt, mij heeft verbaasd, maar dat schijnt zo te horen. 

Het is goed dat op het allerlaatste moment overeenstemming is bereikt, waardoor per 1 oktober een 

meer bij de tijdgeest passend gewijzigd Sociaal Statuut van kracht kan worden. De leidraad voor 

reorganisaties blijft gehandhaafd totdat daarvoor een nieuw voorstel aan de orde komt en zal zijn 

aangenomen. 

Mijn complimenten aan de onderhandelaars voor het bereikte onderhandelingsresultaat. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik dank de Statenfracties die hun steun aan 

dit voorstel hebben betuigd. 

Je zou kunnen zeggen dat het "kantje boord" was, maar de op 28 augustus jongstleden gevoerde 

onderhandelingen gingen over slechts drie punten van de 600 bladzijden, wat wel meevalt. Wij waren 

het al over 599 bladzijden eens. 

Ik zou graag mijn dank willen uitspreken in de richting van de vakbonden, die zich zeer positief hebben 

opgesteld en waarmee wij op een goede wijze hebben onderhandeld. Ook dank aan de leden van het 

GO, zowel van werkgevers- als van werknemerszijde, en met name wil ik dank zeggen voor de 

ambtelijke ondersteuning, die uitstekend is geweest en ertoe geleid heeft dat de leden van het GO nog 

wat stofzuigerwerk konden doen en een aantal zaken konden regelen. Een groot deel van het werk is 

in het technisch overleg gedaan. 

Wij spreken hier over een CAO die enige tijd geleden is afgesloten en ik wil de IPO-onderhandelaars 

die deze CAO hebben afgesloten ook complimenteren. Deze complimenten passen in de trits. 

Het dossier beslaat inderdaad 600 bladzijden, het tillen ervan heeft bij mevrouw Creemers bijna tot 

arbeidsongeschiktheid geleid en de heer Mossad heeft er bijna een slechte vakantie door gehad. Ik 

chargeer een beetje! 

Met mevrouw Van Hulten ben ik het eens dat wij zullen moeten trachten tot een verdere 

harmonisering te komen. Voor wat de leidraad betreft hebben wij in dit kader duidelijke afspraken 

gemaakt. Wij zullen trachten voor 1 juli 2001 tot een vereenvoudiging van de leidraad te komen. Dat 

zullen wij stapje voor stapje in het georganiseerd overleg doen. 

Mevrouw Van Hulten heeft nogmaals de delegatie van verantwoordelijkheden aan het GO benadrukt, 

waardoor sneller met elkaar gesproken kan worden en regelingen kunnen worden aangepast zonder 

dat de hoofdlijnen worden aangetast. Het is juist dat de rol van het GO daardoor zwaarder wordt. Het 

GO kan ingrijpen als daartoe reden is, waardoor sneller zal kunnen worden opgetreden. 

Voor wat het vacaturebeleid betreft ben ik van mening dat deze provincie een moderne werkgever is 

en zich als zodanig profileert. Ik herhaal de terzake in de commissie gedane toezeggingen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college van 

Gedeputeerde Staten besloten. 

 

    10. Voorstel inzake wijziging van de Provinciale Milieuverordening Flevoland (PMV). 

 

Het voorstel is van de agenda afgevoerd. 
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    11. Voorstel inzake ondertekening convenant inzake het maken van 6000 extra vliegbewegingen met 

vliegtuigen die zwaarder zijn dan 6000 kg op luchthaven Lelystad. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie hecht eraan in te kaderen waarom 

het in dit voorstel gaat. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ons de vraag voorgelegd een 

convenant te sluiten rond de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad, speciaal met betrekking tot de 

mogelijkheid 3000 vluchten uit te voeren met een startgewicht van meer dan 6000 kilo. Vanavond ligt 

de vraag voor of de convenanttekst de toets der kritiek van de Staten kan doorstaan. Met andere 

woorden: is de provincie Flevoland in staat convenantpartner te worden? De vraag van de Minister is 

niet uit de lucht komen vallen. Ik denk dat het goed is hier een kort historisch perspectief te schetsen. 

De Luchthaven Lelystad is destijds door de aandeelhouders, de gemeente Lelystad en de provincie 

Flevoland, met nog één aandeel voor de Bedrijfskring Lelystad als ik het mij goed herinner, aan de 

N.V. Luchthaven Schiphol verkocht. De nationale luchthaven deed die aankoop  

is een strategische reserve om de kans te hebben de kleinere luchtvaart op termijn uit te plaatsen. 

Het gemeentebestuur van Lelystad en de Staten stemden in met deze verkoop en tegelijkertijd met de 

ontwikkeling van het vliegveld tot een businessairport. Aan die besluitvorming ging gedegen 

bestudering van de gevolgen en een al even gedegen discussie in de bestuursorganen vooraf. 

In 1994, bij het aantreden van het eerste kabinet-Kok, stond nadrukkelijk in het regeerakkoord 

vermeld dat de Luchthaven Lelystad extra aandacht zou krijgen, dit mede gelet op de congestie in de 

lucht en op de grond op en rond de Luchthaven Schiphol. Die aandacht is vertaald in ondersteuning bij 

zaken zoals baanverlenging, baan- en naderingsverlichting en aanpassing taxibanen, om maar een 

paar voorbeelden te noemen. Schiphol investeerde met rijkssteun fors in onder andere het aanleggen 

van een nieuw platform, nieuwe industrieclusters voor vestigende bedrijven en een nieuw 

luchthavengebouw en daar waar nodig kreeg die ontwikkeling de steun van de bestuurlijke organen in 

Lelystad en Flevoland. 

Het is goed dit historisch perspectief hier nog eens te schetsen omdat in de discussies in de afgelopen 

weken hier en daar het beeld is geschetst, dat de nu voorliggende ontwikkeling zo maar uit de lucht is 

komen vallen en snel wordt doorgedrukt. Een dergelijk beeld is een farce. Tijdens de discussie-avond 

afgelopen dinsdag in het Natuurpark Lelystad werd een lid van de bewonerscommissie Luchthaven 

Welschap bij Eindhoven ten tonele gevoerd om de stelling van een te geforceerde beslissing te 

onderbouwen. Overigens is de Luchthaven Welschap een luchthaven die zich qua gebruik en qua 

beheersvorm volstrekt niet met de Luchthaven Lelystad laat vergelijken. Bij een kort onderhoud met 

de betrokkene na afloop bleek overduidelijk dat hij van de procesgang vanaf 1994 niet op de hoogte 

was. 

Burgers en bedrijfsleven mogen uitgaan van continuïteit van bestuur. Een verantwoordelijke overheid 

moet, na afweging van alle discussie-elementen, een betrouwbare partner zijn. Vanuit die continuïteit 

is gewerkt aan de totstandkoming van de voorliggende convenanttekst. 

De VVD-fractie ziet daarin een aantal elementen die zij waardeert. De komst van 3000 vluchten van dit 

kaliber is een economische noodzaak voor de luchthaven. De realisatie van de eerste fase om tot een 

businessairport te komen zou al zijn afgerond als een juridische onvolkomenheid de Raad van State 

niet had genoopt tot een aanpassing van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen. De 

voorgenomen aanwijzing door de Minister was toen bijna afgerond. Die uitspraak van de Raad van 

State kwam tot stand nadat de belangrijkste investeringen in de uitbouw van de Luchthaven Lelystad 

in gang waren gezet. 

De Minister geeft nu de mogelijkheid vooruitlopend op nieuw beleid die in gang gezette uitbouw van de 

Luchthaven Lelystad voor fase 1 te voltooien en een aangepaste exploitatie op basis van de 

investeringen mogelijk te maken. De convenant-mogelijkheid geeft ons in dit gebied de speelruimte 

gezamenlijk meer te bereiken dan in de omgeving van andere luchthavens, dit echter wel binnen de 

afspraak dat deze luchthaven tot businessairport voor de zakenluchtvaart uitgroeit. 

Gemeenten en provinciebesturen zijn de aangewezen democratisch gekozen instituties die de mening 

van de bevolking weergeven. Het wel of niet akkoord gaan door deze organen bepaalt voor een 

belangrijk deel het draagvlak. Daarnaast zijn er indringende op- en aanmerkingen van diverse 

belangenorganisaties, die in de besluitvorming dienen te worden meegewogen. 

De huidige discussie over deze materie is naar onze mening ietwat buiten proporties gegroeid. Het 
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gaat om de vraag of wij op de luchthaven 3000 vluchten op jaarbasis met zwaardere vliegtuigen 

accepteren binnen de vigerende geluidcontouren, vliegtuigen waarvoor overigens nu al - tot een totaal 

van 300 per jaar - een ontheffingsmogelijkheid bestaat. Laat ik helder zijn: mijn fractie meent om een 

aantal redenen dat dat aanvaardbaar is. Het is van groot belang voor de exploitatie van de luchthaven, 

het past in de plan- en besluitvorming betreffende een businessairport, de bestaande geluidcontour 

wordt niet overschreden, de veiligheid wordt verhoogd en een en ander is aan een maximum 

gebonden. Ik zal deze redenen kort langslopen. 

Ten eerste. Het zou kapitaalvernietiging betekenen als niet op een economisch verantwoorde wijze 

met de gepleegde investeringen wordt omgegaan. Bij het doen van die investeringen is uitgegaan van 

alle geldende regels op het gebied van de luchtvaart, milieuwetgeving en bouw- en woningtoezicht. 

Een bedrijf mag van de overheid en de samenleving verwachten dat besluiten worden nageleefd. 

Ten tweede. De Minister loopt met haar convenant-verzoek vooruit op regelgeving waarin uiteindelijk 

extra aandacht aan deze luchthaven wordt gegeven. Deze regelgeving is vertraagd door de Raad van 

State als gevolg van een juridisch probleem rondom het Structuurschema. Als dat niet het geval zou 

zijn geweest, zou het Aanwijzingsbesluit reeds zijn genomen. In die zin past de uitbouw tot 

businessairport in het voorgenomen beleid. 

Ten derde. De voorgenomen 3000 vluchten passen in de geluidcontour. Dat is een zeer belangrijk 

gegeven. De bestaande infrastructuur van het vliegveld bepaalt mede het startgewicht. De breedte, 

lengte en draagkracht zijn daarbij eveneens meetellende factoren. Hoe zwaarder de toestellen binnen 

de infrastructurele grenzen, des te eerder de geluidcontour gevuld is. Het lijkt mij niet in het 

economisch belang van de luchthaven op die wijze met de geluidcontour om te gaan. 

Ten vierde. De installatie van een Instrument Landing Systeem en de aanwezigheid van luchtver-

keersleiding verhogen de vliegveiligheid. Dat is naar ik aanneem in ons aller belang. 

Ten vijfde. Het aantal vluchten is op voorhand tot 3000 gemaximaliseerd. Is de geluidcontour eerder 

vol, dan wordt dit aantal niet gehaald. 

Alles overwegend: gelet op het dubbele slot - maximaal 3000 vluchten en de grens van de 

geluidcontour -, de aanwezigheid van de luchthaven accepterend en de besluitvorming om tot een 

businessairport te komen respecterend wil de VVD-fractie het voorliggende convenant ondertekenen, 

maar daarmee zijn wij er nog niet. 

De Minister heeft ons eveneens gevraagd te bezien welke partijen bereid zijn het convenant te 

ondertekenen. De VVD-fractie is benieuwd naar de reacties uit het veld. Door twee partijen zijn wij 

rechtstreeks benaderd. Ik voeg daaraan toe: op indrukwekkende wijze. 

De Milieufederatie heeft ons in de achter ons liggende weken overvoerd met informatie die de indruk 

wekt dat het voorliggende convenant er niet zou moeten komen. Als dat zo is, betreuren wij dat. 

Gezamenlijke onderhandelingen kunnen leiden tot het stellen van grenzen aan het gebruik die voor 

alle partijen acceptabel zijn. Daarbij moet wederzijds gestreefd worden naar een werkbare 

compromisvorm. Het gaat hierbij om maatschappelijke verantwoordelijkheid in de meest brede zin. 

 

Tijdens de al gememoreerde discussiebijeenkomst in het Natuurpark stelde de heer Kastje namens 

de Milieufederatie onomwonden dat de Milieufederatie de plannen van de Luchthaven Lelystad om tot 

de totstandkoming van een businessairport te komen niet accepteert. Achteraf werd daaraan - in alle 

eerlijkheid - toegevoegd dat het de Milieufederatie gaat om de milieugrenzen. Ik wil erop wijzen dat die 

grenzen wettelijk zijn vastgelegd en de luchthaven zich sowieso aan die grenzen te houden heeft. Ik 

heb de hoop dat de Milieufederatie alsnog als convenantpartner zal willen meedoen, dit in de 

wetenschap dat in de tweede fase alle door haar aangedragen punten volop in discussie zullen 

komen. Ik roep de Milieufederatie op de democratisch genomen beslissing tot een businessairport te 

komen alsnog te respecteren, dit zeker nu een aantal door de Milieufederatie in het gezamenlijk 

overleg ingebrachte belangrijke facetten, zoals bijvoorbeeld de tarifering, is gehonoreerd. 

De VVD-fractie heeft het gevoel dat in alle discussies het economisch nut van de luchthaven 

onderbelicht is gebleven. Daarbij denk ik niet alleen aan de werkgelegenheid op de luchthaven, maar 

tevens aan de werkgelegenheid rondom de luchthaven. Op het bedrijvenpark "Larserpoort" zijn 

inmiddels drie bedrijven gevestigd die de aanwezigheid van de luchthaven als een vestigingsfactor van 

belang vinden. Die bedrijven bieden aan ruim 350 mensen werk. Voor de VVD-fractie is dat een 

belangrijk afwegingspunt. 
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Voor wat betreft de omwonenden is mijn fractie van mening dat zij met name het convenant zouden 

moeten kunnen ondertekenen, maar over de door hen gememoreerde discussiepunten overleg moet 

worden gestart om op termijn tot een oplossing te kunnen komen. Naar mijn bescheiden mening zou 

dat moeten kunnen zonder dat een soort ruilhandel ontstaat in relatie tot het convenant. De VVD-

fractie vraagt het college nadrukkelijk een gesprek met de Club van Omwonenden aan te gaan, 

gericht op het bereiken van een oplossing voor de voor hen spelende windmolenproblematiek en het 

nu nog geldende verbod van verkoop van grond ten oosten van de luchthaven vanwege de 

strategische reserve voor de luchthaven. 

Via het college - als dat mag - vraag ik de directie van de luchthaven nog eens naar de veiligheid op 

weekenddagen te kijken. Wellicht kan de luchtverkeersleiding op afroep beschikbaar zijn voor het 

beperkte aantal vluchten dat, vooraf aangemeld, in de weekenddagen start of landt. Dat daaraan een 

prijskaartje hangt lijkt mij logisch. Wellicht is dat betaalbaar voor de gebruiker. Overigens heb ik de 

informatie gekregen dat verschillende vliegmaatschappijen vanuit hun eigen bedrijfsfilosofie met dit 

type vliegtuigen absoluut niet vliegt naar luchthavens zonder verkeersleiding en dus tijdens de 

weekenden geen gebruik zal maken van de Luchthaven Lelystad. 

Ik sluit mijn betoog af. De VVD-fractie hecht aan het gestructureerde overleg met de omwonenden en 

vraagt u daarvoor een vorm te kiezen die op termijn zal leiden tot oplossingen voor de door hen 

geschetste problematieken. In dat gestructureerd overleg dient te luchthaven eveneens een rol te 

vervullen. Een dergelijk overleg geeft rechtstreekse informatie over en weer en zal de noodzakelijke 

vertrouwensrelatie versterken. Dit is voor ons een belangrijk punt. Wij wachten uw reactie af alvorens 

definitief te beslissen. 

Tot slot nog een vraag aan het college. Wilt u nog eens uitleggen wat wordt bedoeld met de bepaling 

dat binnen de geluidcontour wel kan worden afgetopt van 65 naar 50 dB(A) maar dit nu niet kan 

worden ingevoerd? 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. De uitbreiding van de Luchthaven Lelystad heeft 

de gemoederen al zeven jaar beziggehouden, totdat twee jaar geleden de discussie gevoerd werd 

over de uitbreiding van de Luchthaven Schiphol. Het standpunt van de CDA-fractie was toen duidelijk: 

geen tweede Schiphol in Flevoland. De plannen van de luchthaven om op termijn tot de 

totstandkoming van een businessairport te komen waren ons bekend. Daarvoor was het noodzakelijk 

dat fase 1 werd uitgevoerd en een start wordt gemaakt met fase 2. In het werkprogramma 1999-2003, 

dat mijn fractie mede heeft ondertekend, wordt hiervan melding gemaakt. 

De Statenleden zijn in de afgelopen weken bijzonder goed over de gang van zaken geïnformeerd. Met 

het oog op het verwerven van draagvlak bij de omwonenden en de Milieufederatie hebben wij gisteren 

in de commissievergadering een voorstel tot uitstel van de besluitvorming over dit voorstel gedaan. Wij 

betreuren het dat ons voorstel door de overige leden van de commissie  

 

onvoldoende is ondersteund. 

De CDA-fractie heeft door ondertekening van het werkprogramma aangegeven niet afwijzend te staan 

tegenover uitbreiding van de Luchthaven Lelystad tot businessairport. Wij stemmen vanavond dan ook 

in met de voortzetting van fase 1, zoals in het convenant vermeld. 

Voor fase 2 is inmiddels een startnotitie gemaakt, die op het provinciehuis ter inzage ligt. De finale 

beslissing over iedere fase zal door de Minister worden genomen. Wij vragen het college de 

omwonenden heel nauw bij een en ander te betrekken en met hen in discussie te blijven. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Collega Van der Meulen heeft de voorgeschiedenis van dit 

voorstel uitvoerig besproken en ik zal daarop dan ook niet meer ingaan. 

Ook de PvdA-fractie heeft het werkprogramma onderschreven, waarin wordt uitgegaan van de 

ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad tot businessairport. 

Waarom moet nu een convenant gesloten worden? De reden daarvan is het achterwege blijven van 

besluitvorming van de kant van de rijksoverheid. Al jaren geleden is toegezegd dat de luchthaven zal 

mogen uitbreiden en tot de zo veel besproken businessairport mag uitgroeien. Voor de PvdA geldt 

uiteraard dat door de overheid - rijksoverheid, provinciale overheid en gemeentelijke overheid - 

gedane toezeggingen moeten worden nagekomen. Een consistent openbaar bestuur is genoopt mee 
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te denken over oplossingsrichtingen voor de toezeggingen die richting de luchthaven gedaan zijn. 

Een convenant is uiteraard niet de meest gewenste constructie. Het wringt toch iets. Een convenant 

leidt tot een zekere gedoogbeschikking van de Minister, een besluit om vooruitlopend op nieuwe 

regelgeving - ik heb begrepen dat die regelgeving voor het nu voorliggende traject nog dit jaar en ieder 

geval begin volgend jaar gerealiseerd zal zijn - ontwikkelingen mogelijk te maken om te voorkomen 

dat de luchthaven nog langer moet wachten. Wij vinden het van het grootste belang dat de 

Luchthaven Lelystad zich tot een businessairport ontwikkelt om de economische ontwikkelingen, de 

economische infrastructuur en de werkgelegenheid in onze provincie verder te kunnen versterken, dit 

bovenop alle maatregelen die wij in deze provincie hebben genomen. Een uitbreiding van de 

Luchthaven Lelystad geeft absoluut een impuls aan de werkgelegenheid en de economie in deze 

regio. 

Bij de toetsing met betrekking tot de vraag of wij met het voorliggende convenant kunnen meegaan 

zijn naar onze mening twee ijkpunten van groot belang, namelijk het milieu en de veiligheid. 

Vooropgesteld moet worden dat wij nu onderwerpen bespreken die tot de competentie en de taken 

van de rijksoverheid behoren. Eigenlijk behoort de rijksoverheid invulling te geven aan een 

milieuvergunning en andere vergunningen die een luchthaven nodig heeft. 

Ik constateer dat de bestaande geluidcontour van 35 Ke niet overschreden wordt, dat de 6000 extra 

vliegbewegingen binnen de 35 Ke opgevangen kunnen worden en ik heb gelezen dat de 50 dB(A)-

contour en de 65 dB(A)-contour nagenoeg gelijk vallen en de in te stellen luchtverkeersleiding en een 

optimalisatie van de aanvliegroutes een positief effect zullen hebben op de geluidhinder. Ik denk dan 

ook dat geen belemmeringen bestaan om met dit convenant in te stemmen. Nogmaals: wij geven 

hierover een oordeel, maar eigenlijk zou de Minister dit oordeel moeten uitspreken. Wij kunnen wel 

zeggen dat het prima is, maar de Minister heeft de verantwoordelijkheid voor het doen van een 

toetsing. 

De luchtverkeersleiding is ook in discussie. Onder andere is gevraagd of die niet ook in het weekend 

aanwezig zou moeten zijn. Voor zover mij bekend is zal het ook na de uitbreiding van het aantal 

vliegbewegingen op deze luchthaven nog steeds niet wettelijk verplicht zijn daar een luchtver-

keersleiding te hebben. De Luchthaven Lelystad kan ook met deze extra vliegbewegingen zonder 

luchtverkeersleiding functioneren en het is dan ook lovenswaardig dat de Luchthaven Lelystad ervoor 

kiest nu al een luchtverkeersleiding aan te stellen. Dat is natuurlijk ook van belang voor de luchthaven 

omdat daardoor een optimale benutting van de geluidcapaciteit kan worden bewerkstelligd, dus het 

aantal vliegbewegingen kan worden geoptimaliseerd. Het vooruitlopend op de eventuele tweede fase - 

waarover wij het eigenlijk niet mogen hebben, maar die in de totale discussie wel degelijk een rol 

speelt - instellen van de luchtverkeersleiding is een voordeel. Ik ben dan ook van mening dat er geen 

eigenlijk argument is om de luchthaven te vragen ook in  

 

het weekend een luchtverkeersleiding te laten functioneren. 

Voor wat het milieu betreft is er een dubbel slot, er is een slot voor wat betreft het aantal 

vliegbewegingen en er is een slot voor wat betreft de geluidcontour. Naar onze mening is op die 

manier voldoende zeker gesteld dat de milieugrenzen niet zullen worden overschreden. 

Bij het afsluiten van een convenant is het draagvlak belangrijk. De Minister heeft gevraagd naar het 

draagvlak in deze regio voor uitbreiding van de luchthaven. Door eerdere sprekers is al gememoreerd 

dat in de afgelopen weken in deze provincie, met name in de omgeving van het vliegveld, een debat 

over de toekomst van de luchthaven is gevoerd. Het is goed dat de burgers, de betrokken partijen, 

uiting geven aan hun gevoelens en gedachten daarover. Het zou goed zijn als dat op meer gebieden 

zou gebeuren. 

Alles afwegende kom ik tot de conclusie dat de overlast voor de omwonenden de nu al geldende 

wettelijke criteria niet zal overschrijden. Daar waar sprake zal zijn van overschrijding van bijvoorbeeld 

de geluidgrens zijn er natuurlijk prima wettelijke regelingen en verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het 

aanbrengen van isolerende voorzieningen. Omwonenden van de luchthaven hadden kunnen weten 

dat de luchthaven zal uitbreiden en zich tot een businessairport zal ontwikkelen. Ik heb al 

gememoreerd dat de eerste fase al een aantal jaren geleden in gang is gezet. Ik wil graag van u 

weten wat u denkt te doen om een zo breed mogelijk draagvlak voor dit convenant te krijgen. Bent u 

van plan verder met de omwonenden te spreken? 
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De grootst mogelijke meerderheid van mijn fractie stemt in met het voorliggende convenant. Eén lid 

van de fractie is van mening dat het realiseren van een dergelijke ontwikkeling niet via een dergelijk 

convenant zou moeten plaatsvinden, de koninklijke weg gevolgd moet worden en op ministeriële 

regelingen moet worden gewacht. Ik denk dat het goed is u dat te melden. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. De GroenLinks-fractie is in algemene zin niet voor 

uitbreiding van de luchtvaart. De grote belasting voor het milieu door het geluid, emissie van 

uitlaatgassen, kerosinelozingen, het enorme gebruik van fossiele brandstof en het grote gezond-

heidsrisico voor omwonenden van luchthavens maken ons terughoudend. Wij zijn niet tegen de totale 

luchtvaart op zichzelf, maar kijken wel kritisch naar nut en noodzaak.  

Vandaag spreken wij over een convenant dat de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad zal moeten 

bewerkstelligen. Ook in dit kader hebben wij naar nut en noodzaak gekeken. De GroenLinks-fractie is 

niet overtuigd van het nut en de noodzaak van uitbreiding van de luchthaven voor de provincie 

Flevoland. Dat de luchthaven zelf wil uitbreiden is evident, maar in een breder perspectief zijn wij niet 

van het nut en de noodzaak van de uitbreiding overtuigd. 

De voorgespiegelde economische ontwikkelingen durven wij te betwijfelen. Natuurlijk zullen er op de 

luchthaven extra activiteiten komen en natuurlijk zullen die extra activiteiten werkgelegenheid met zich 

meebrengen. Misschien zullen zich daar zelfs bedrijven vestigen die zeggen dat zij daar speciaal voor 

de luchthaven komen. Zouden die bedrijven zich daar werkelijk niet vestigen als de uitbreiding niet 

doorgaat? Ik betwijfel dat zeer en sta in dezen niet alleen. Het rapport van Buck International 

Consulting, dat in opdracht van twee Ministeries is gemaakt, geeft ook aan dat er geen echte 

onderbouwing is voor de vermeende waarde voor de regionale economie. Het is "wishful thinking". Uit 

een reactie die de FNV ons heeft doen toekomen komt naar voren dat de uitbreiding van de 

luchthaven door het treffen van extra maatregelen zelfs remmend zou kunnen werken en er bedrijven 

zijn die juist niet in de buurt van een luchthaven willen zitten. De toekomst zal het leren, maar wij zijn 

niet overtuigd van nut en noodzaak en de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad heeft dan ook niet 

onze steun.  

Vandaag spreken wij over het voorliggende convenant. De politieke realiteit gebiedt ons vast te stellen 

dat vanavond door een grote meerderheid van deze Staten voor het convenant zal worden gestemd. 

Net zoals een andere kritische convenant-partner, de Milieufederatie, heeft GroenLinks in de aanloop 

naar vandaag niet gelijk de hakken in het zand willen zetten, maar actief willen meewerken aan en 

meedenken over de totstandkoming van een goed convenant. In tegenstelling tot wat de heer Van der 

Meulen heeft gezegd over de discussie afgelopen dinsdagavond zou ik overigens willen benadrukken 

dat de Milieufederatie niet gezegd heeft dat zij per definitie tegen de luchthaven is en niet aan 

uitbreiding wil meewerken. Gezien de vraagstelling op die avond kan   

ik mij voorstellen dat hij op dat been is gezet, maar ik wil benadrukken dat een latere nuancering 

duidelijk heeft gemaakt dat de Milieufederatie tegen de uitbreiding is op basis van het convenant dat 

op dit moment voorligt. Voor de volledigheid: de Milieufederatie staat nog steeds open voor 

ondertekening van een goed convenant. 

Vanuit de gedachte dat er beter een goed convenant dan een slecht convenant kan komen hebben wij 

zoals gezegd actief meegedacht en meegewerkt. Het thans voor ons liggende convenant kan in de 

ogen van GroenLinks nog wel wat beter worden. Vooruitlopend op de definitieve beschikking door de 

Minister en de in fase 2 te formuleren voorwaarden is het in de ogen van de fractie winst als wij de 

zaken nu al goed regelen. De GroenLinks-fractie heeft daarom enkele moties opgesteld waarmee in 

haar beleving een aantal zekerheden wordt gegeven waarmee wij allemaal gediend zijn, wordt 

tegemoet gekomen aan de grote ongerustheid bij een groot aantal omwonenden en maatschappelijke 

organisaties en tegelijkertijd de luchthaven voldoende ruimte wordt geboden om zich toch te 

ontwikkelen en rendabel te opereren.  

Bij de in de afgelopen weken gevoerde discussies is menigmaal de noodzaak tot regulering van het 

type vliegtuigen aan de orde geweest. Wij hebben een 35 Ke-zone en een maximum van 6000 

vluchten. Dat zijn de huidige grenzen, de twee milieuslots. Wij zijn van mening dat een bovengrens 

aan het vliegtuiggewicht een belangrijke factor is om de zware geluidoverlast van bepaalde vliegtuigen 

te voorkomen. Het fietsen op een racefiets kost nu eenmaal heel wat minder energie en maakt veel 

minder herrie dan het fietsen op een bakfiets. Dat gegeven kunnen je doorvertalen naar vliegtuigen. 
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Een zwaar vliegtuig heeft veel meer energie nodig en maakt veel meer herrie dan een licht vliegtuig. 

De prognoses van de luchthaven laten zien dat daar met een zekere regelmaat vliegtuigen van 38 ton 

zullen landen - dat is bijna twee keer zo zwaar als een Fokker-50, die op zichzelf ook al groot is -, wat 

ons niet vrolijk maakt. Als dergelijke zware vliegtuigen op de Luchthaven Lelystad gaan landen, is het 

in onze beleving geen businessairport meer. Selectie van vliegtuigen kan prima, de Luchthaven 

Lelystad zou niet de enige luchthaven zijn die dat doet. Zelfs Schiphol weigert bepaalde vliegtuigen. Er 

zijn twee slots waarmee de milieugrenzen prima worden vastgelegd, maar wij willen een extra 

aanvulling om piekoverlast door relatief zware vliegtuigen te voorkomen. Ons voorstel is een 

bovengrens van 15.000 kilogram te hanteren. Dat is veel meer dan de Milieufederatie voorstelt, maar 

komt overeen met de in de luchtvaart gebruikte gewichtcategorie van 6000 tot 15.000 kilogram. In 

deze categorie vallen ruim voldoende vliegtuigen om de gewenste extra activiteiten op de luchthaven 

mogelijk te maken. 

Zoals gezegd heb ik een aantal moties voorbereid en ik stel voor ze u aan het einde van mijn betoog 

voor te leggen, zodat u ze achter elkaar kunt voorlezen. 

 

De voorzitter: Dat lijkt mij een heel goed plan. 

 

De heer Haverkort: Wij houden van efficiënt zakendoen, mijnheer de voorzitter. 

Baancode. In de aanloop naar fase 1 is tot nu toe alleen over baancode 3B gesproken. In het concept-

convenant is echter baancode 3C vermeld terwijl baancode 3C op de tweede fase vooruitloopt. Wij 

weten nog niet of dat tegen die tijd wel mag. Bovendien is fase 2 MER-plichtig en vooruitlopen op een 

MER lijkt mij wel heel erg ongewenst. Ik vraag mij ook af of dat wel mag. 

Waarom wil men daarop vooruitlopen? Wij geven ruimte aan vliegtuigen en bedrijven terwijl dat na de 

definitieve beschikking misschien wel niet meer mag. Dat lijkt mij erg onverstandig en ook onnodig. 

Dat is pas kapitaalvernietiging! Dat moeten wij voorkomen. Dat dit op deze baan kan is geen reden. 

Op de snelweg naast ons, de A6, kun je ook met 200 kilometer per uur rijden, maar dat doen wij niet 

omdat wij hebben afgesproken dat 120 kilometer per uur genoeg is. Ook voor de baan op de 

luchthaven kun je grenzen vaststellen. Dat baancode 3C kan betekent niet dat wij daarvoor 

automatisch moeten kiezen. 

Ik heb ook hierover een motie opgesteld, die u kan helpen hierover meer zekerheid te krijgen. 

Wellicht ten overvloede: de moties over de baancode en het maximale gewicht beogen min of meer 

hetzelfde. Indien onze eerste motie over het maximale gewicht wordt aangenomen behoeft de tweede 

motie niet in stemming te worden gebracht. Ook dat is efficiënt! 

In het convenant is opgenomen dat een tariefdifferentiatie zal plaatsvinden naar gelang het tijdstip van 

opstijgen en landen en geluidbelasting van het specifieke vliegtuig. Dat is een prima instrument om de 

overlast te beperken. Wij zien echter graag de algemene formulering in het convenant iets concreter 

en hebben daartoe een passende motie ontworpen. 

Veiligheid is een veelvuldig terugkerend thema geweest. Gisterenavond vonden wij in onze bakjes een 

aanvulling daarop met een kopie van de brief van de Minister. Ik wil uw aandacht vragen voor de 

verkeersleiding in het weekend, die er niet kan komen omdat dat te duur zou zijn. Dat kan ik mij wel 

voorstellen. Een bedrag van  1,8 miljoen voor "een paar" vliegtuigen is inderdaad niet rendabel. 

Misschien schuilt in "een paar" - wat is "een paar"? - juist het gevaar. Het BKL-verkeer verwacht in het 

weekend geen van grote hoogte dalende vliegtuigen. Bij de omwonenden en de inwoners van 

Lelystad heeft dat grote onrust opgeleverd. Wij begrijpen dat de luchtverkeersleiding in het weekend 

niet rendabel is, maar zijn ook van mening dat op het gebied van de veiligheid geen concessies 

mogen worden gedaan. De consequentie dient volgens GroenLinks te zijn dat het vliegveld in het 

weekend voor Ke-verkeer gesloten dient te zijn dan wel dat een verkeersleiding geïnstalleerd moet 

worden. Ik ben blij met de toezegging van de VVD dat zij onze desbetreffende motie zal steunen. 

De 35 Ke-geluidcontour. Werken wij nu met een afkap van 50 dB(A) of van 65 dB(A)? Over de 

wettelijkheid van een afkap van 50 dB(A) is veel discussie geweest. De Raad van State heeft twee 

jaar geleden nadrukkelijk aangegeven dat een afkap van 65 dB(A) niet te houden is. Berekeningen 

van de NRL hebben laten zien dat beide contouren min of meer vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat wij 

gewoon kunnen afspreken een contour te zullen hanteren op basis van de 50 dB(A)-afkap. Dat geeft 

de luchthaven blijkbaar geen enkele beperking - zij kan doen wat zij ook bij een afkap van 65 dB(A) 
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kan doen -, maar wij komen daarmee wel tegemoet aan de onrust die leeft bij veel partijen, waaronder 

de omwonenden. Hoewel er misschien geen wettelijke basis voor is kunnen wij die afspraak best met 

de luchthaven maken. Ik roep u daartoe op in een vijfde motie. 

Afgelopen weekend en zelfs nog gisterenavond is nieuwe informatie boven tafel gekomen. 

Gisterenavond, in de extra vergadering van de commissie WMVV, bleek bij een aantal partijen, onder 

andere bij het CDA die dat zojuist heeft gememoreerd, de Milieufederatie en de Club van 

Omwonenden, de behoefte te leven iets meer tijd te nemen om alle nieuwe informatie te kunnen 

bestuderen en daarover met elkaar te overleggen. Ik ben het ermee eens dat wij niet eindeloos 

moeten blijven discussiëren en op een gegeven moment een beslissing moeten nemen. Mijn initiatief 

heeft dan ook niet ten doel het proces te traineren en het nemen van een beslissing op de lange baan 

te schuiven, zoals mij gisteren werd verweten. Nee, het gaat mij om de kwaliteit van het convenant. Dit 

convenant vraagt een brede steun en een goede besluitvorming. Laten wij er geen haastklus van 

maken. Waarom nu haasten terwijl wij er al zeven jaar mee bezig zijn? Als op de zaterdag voor de 

ondertekening en de dag voor de behandeling in de Staten nog nieuwe informatie boven tafel komt is 

naar mijn mening ongeacht de aanlooptijd van zeven jaar sprake van een haastklus. Laten wij de 

besluitvorming gewoon een maand uitstellen en ervoor zorgen dat er een goed onderbouwd en breed 

gedragen convenant komt. Dat is in ons aller belang. Op die paar jaar die wij al met dit proces bezig 

zijn mag die ene maand uitstel geen probleem opleveren. In mijn zesde motie, nog niet de laatste, 

roep ik u allen op voor uitstel van de besluitvorming te stemmen. 

Mijn laatste motie is zeker niet de minste. Hoe serieus nemen het college en de Staten het 

werkprogramma van de provincie? In het werkprogramma is aangegeven dat het milieubeleid 

facetbeleid is en de toename van de milieudruk de autonome groei niet te boven mag gaan. Indien er 

een ontwikkeling is die dat veroorzaakt, moet dat elders gecompenseerd worden. Dit is de zogenaam-

de relatieve ontkoppeling, waarachter wij ons allen geschaard hebben. Het staat buiten kijf dat de 

toename van de milieudruk door de uitbreiding van de luchthaven verder gaat dan de autonome groei. 

De provincie is verantwoordelijk voor het besluit tot uitbreiding van de luchthaven en de provincie is 

zelf verantwoordelijk voor het nemen van compenserende maatregelen. In mijn laatste motie nodig ik 

u graag uit deze maatregelen te ontwikkelen en te laten zien dat uw beleidsnotitie in het 

werkprogramma geen papieren letter maar echt beleid is. 

 

 

De heer De Graaf: Mijnheer de voorzitter. Misschien is het voor de andere leden van de Staten aardig 

te weten hoeveel van deze moties de GroenLinks-fractie wil zien aangenomen voordat zij dit 

convenant wil steunen. 

 

De heer Van der Pijll: Als u de motie steunt waarin wordt voorgesteld de besluitvorming een maand uit 

te stellen zullen wij u dat de volgende maand vertellen. 

 

De heer Haverkort: Het gaat ons niet om het aantal moties dat wordt aangenomen, maar om het totale 

plaatje dat aan het einde van deze avond of wellicht over een maand op tafel ligt. Zodra het totale 

plaatje helder is, weten wij waarover wij het hebben en zullen wij u ons besluit mededelen. Op dit 

moment weten wij het gewoon nog niet. 

 

De voorzitter: Door de fractie van GroenLinks is een zevental moties ingediend.  

Ik zal de moties nu voorlezen. 

 

 "Provinciale Staten van Flevoland, in openbare vergadering bijeen te Lelystad op 7 september 

2000; 

 overwegende dat: 

 - er een direct verband is tussen de grootte en het gewicht van een vliegtuig enerzijds en 

brandstofverbruik en geluidemissie anderzijds; 

 - de nadelige effecten van het gebruik van de luchthaven door grotere vliegtuigen beter 

gereguleerd kunnen worden door gericht beleid in plaats van door zelfregulering door de 

fysieke grenzen van een baan; 
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 - het in de luchtvaart gebruikelijk is vliegtuigen in gewichtcategorieën in te delen en daarmee 

geluidklassen samen te stellen; 

 - de vliegtuigen in gewichtcategorie 1, tussen de 6000 en de 15.000 kilogram, het overgrote 

deel van de beoogde gebruikers van de luchthaven omvatten; 

 dragen het college op: 

 het overleg over het convenant te heropenen met als doel in het convenant een gewichtbe-

grenzing op te nemen volgens de in de luchtvaart gehanteerde gewichtcategorie 1, te weten 

vliegtuigen tussen de 6000 en de 15.000 kilogram en de ondertekening van het convenant 

daarvan afhankelijk te maken; 

 en gaan over tot de orde van de dag." (1) 

 

 "Provinciale Staten van Flevoland, in openbare vergadering bijeen te Lelystad op 7 september 

2000; 

 overwegende dat: 

 - in de aanwijzing 1e fase voor uitbreiding van de Luchthaven Lelystad uitgegaan is van 

baancode 3B; 

 - ook bij baancode 3B de luchthaven zich kan ontwikkelen tot een zakenluchthaven en de 

gewenste bedrijfseconomische groeidoelstellingen behaald zullen kunnen worden; 

 - baancode 3C een onnodige verruiming biedt voor een aantal typen relatief grote vliegtuigen 

om gebruik te maken van de luchthaven; 

 - er een breed maatschappelijk draagvlak is voor baancode 3B, zoals onder andere uitge-

sproken door de Milieufederatie Nederland, de Club van Omwonenden, de FNV Midden-

Nederland-Flevoland en de NLTO; 

 dragen het college op: 

 het overleg over het convenant te heropenen met als doel de baancode 3C in het convenant te 

wijzigen in 3B en de ondertekening van het convenant daarvan afhankelijk te maken; 

 en gaan over tot de orde van de dag." (2) 

 

 "Provinciale Staten van Flevoland, in openbare vergadering bijeen te Lelystad op 7 september 

2000; 

   

 overwegende dat: 

 - er een direct verband is tussen het tijdstip van het gebruik van de luchthaven en de mate van 

milieu-overlast; 

 - het wenselijk is de milieu-overlast zo veel mogelijk te beperken door het gebruik van de 

luchthaven te stimuleren op andere tijdstippen dan de vroege ochtend (07.00-08.00 uur), 

avond (19.00-23.00 uur) en in het weekend; 

 - het tijdstip van gebruik van de luchthaven middels een heldere tarievendifferentiatie te sturen 

is; 

 dragen het college op: 

 het overleg over het convenant te heropenen met als doel in het convenant een concrete 

tarievendifferentiatie op te nemen die uitgaat van: 

 - drie maal de normale tarieven voor doordeweeks gebruik in de ochtend en de avond; 

 - drie maal de normale tarieven voor gebruik overdag in het weekend en  

 - vijf maal de normale tarieven in de ochtend en avond van het weekend; 

 en de ondertekening van het convenant daarvan afhankelijk te maken; 

 en gaan over tot de orde van dag." (3) 

 

 "Provinciale Staten van Flevoland, in openbare vergadering bijeen op 7 september 2000; 

 overwegende dat: 

 - veiligheid voor inwoners van Flevoland en gebruikers van de luchthaven niet in het geding 

mag zijn; 

 - bij de uitbreiding van de luchthaven met Ke-verkeer naast het Bkl-verkeer voor het veilig 

gebruik van de luchthaven verkeersleiding in de toren derhalve zeer gewenst is; 
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 - financiële overwegingen ten grondslag liggen aan het besluit in het weekend geen 

verkeersleiding te hebben; 

 - de luchthaven zich niet aan haar verantwoordelijkheid hieromtrent mag onttrekken door deze 

verantwoordelijkheid in de handen van individuele piloten te leggen; 

 dragen het college op: 

 aan de ondertekening van het convenant de voorwaarde te stellen dat ook in het weekend 

gebruik gemaakt zal worden van luchtverkeersleiding of dat de luchthaven in het weekend voor 

Ke-verkeer gesloten zal zijn; 

 en gaan over tot de orde van de dag." (4) 

 

 "Provinciale Staten van Flevoland, in openbare vergadering bijeen te Lelystad op 7 september 

2000; 

 overwegende dat: 

 - het wenselijk is bij de toename van de vliegbewegingen een goed inzicht te hebben in de 

feitelijke geluidbelasting; 

 - de huidige methodiek werkt met een 35 Ke-geluidcontour bij een afkap van 65 dB(A); 

 - de Raad van State recent uitgesproken heeft dat deze methode onvoldoende garantie biedt 

tegen geluidoverlast buiten die grens; volgens de uitspraak van de Raad van State mag de 

65dB(A) afkap op termijn niet meer gehanteerd worden; 

 dragen het college op: 

 het overleg over het convenant te heropenen met als doel in het convenant een bepaling op te 

nemen waarmee wordt vastgelegd dat de 35 Ke-geluidcontour met een afkap bij 50 dB(A) niet 

mag worden overschreden en ondertekening van het convenant daarvan afhankelijk te maken; 

 en gaan over tot de orde van de dag." (5) 

 

 "Provinciale Staten van Flevoland, in openbare vergadering bijeen te Lelystad op 7 september 

2000; 

 overwegende dat: 

- besluitvorming rond de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad zorgvuldig en weloverwo-    

 gen dient plaats te vinden; 

 - zeer recent nieuwe belangrijke informatie is verstrekt waarvan zorgvuldige bestudering dient 

plaats te vinden; 

 - er een brede behoefte bestaat aan extra tijd voor informatieverwerking en overleg voor 

besluitvorming over de ondertekening van het convenant, dit om een aantal onzekerheden te 

veranderen in zekerheden en zo een volledige afweging mogelijk te maken; 

 spreken uit: 

 besluitvorming over de convenant-tekst met één maand uit te stellen; 

 en gaan over tot de orde van de dag." (6) 

  

 "Provinciale Staten van Flevoland, in openbare vergadering bijeen te Lelystad op 7 september 

2000; 

 overwegende dat: 

 - volgens het werkprogramma 1999-2003 van de provincie Flevoland de bescherming van het 

milieu facetbeleid is en de toename van de milieudruk de autonome groei van Flevoland niet 

te boven mag gaan, de zogenaamde relatieve ontkoppeling; 

 - de provincie Flevoland economische ontwikkeling stimuleert en daardoor ook zelf verant-

woordelijk is voor maatregelen die de met de ontwikkeling gepaard gaande toegenomen 

milieudruk compenseren indien deze boven de autonome groei uitstijgt; 

 - bij uitbreiding van de Luchthaven Lelystad een versterkte toename van de milieudruk zal 

ontstaan door toename van geluidoverlast en luchtverontreiniging en deze toename van 

milieudruk de autonome groei ver te boven zal gaan; 

 dragen het college op: 

 maatregelen te ontwikkelen die de versterkte toename van de milieudruk compenseren en die 

maatregelen aan de Staten voor te leggen; 
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 de ontwikkelde compensatiemaatregelen naar rato van het effect van de uitbreiding van de 

Luchthaven Lelystad te implementeren zodat kan worden voldaan aan de beleidsregels zoals 

door de Staten vastgelegd in het werkprogramma van de provincie; 

 en gaan over tot de orde van de dag." (7) 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik vraag mij af of je een voorstel via een motie kunt wijzigen. 

Mijns inziens dient over amendementen te worden gesproken. 

 

De voorzitter: Volgens mij zijn dit verzoeken aan het college om de onderhandelingen te heropenen. 

 

De heer Bogerd: Die zitten er ook tussen. 

 

De voorzitter: Het zijn allemaal verzoeken aan het college. 

 

De heer Haverkort: Wij kunnen niet alleen besluiten het convenant te amenderen, wij zijn niet de enige 

ondertekenaars van het convenant. 

 

De voorzitter: Het zijn allemaal moties want het college wordt opgedragen iets te gaan doen. 

 

De heer Bogerd: Ik zal ze kritisch bekijken, mijnheer de voorzitter! 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Onze inzet tijdens de verkiezingen was dat de 

ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad tot een businessairport het maximaal haalbare is. Ook in het 

werkprogramma van de Staten, dat wij mede-ondertekenden, is die insteek gekozen. Daarom zijn wij 

niet tegen stappen die tot een dergelijke ontwikkeling leiden. De vraag die ons bezighoudt is of deze 

stap, het sluiten van een convenant vooruitlopend op de integrale toestemming van de Minister, een 

goede stap is. Wij willen stilstaan bij enerzijds de rechtszekerheid van het convenant en anderzijds de 

inhoud van de afspraken. 

Stelling 1. Een convenant biedt geen rechtszekerheid. Er is een voorbeeld van een convenant van 

gelijksoortige strekking met de Luchthaven Seppe in Zeeland. Dat convenant is ongeveer anderhalf 

jaar geleden afgesloten en inmiddels is gebleken dat dwars door alle in het convenant vastgelegde 

afspraken wordt heen gevlogen. Elk beroep op het convenant blijkt stuk te lopen en de juridische basis 

van het convenant blijkt ruim onvoldoende te zijn. Het convenant dat nu voorligt is naar ons idee te 

beperkt, heeft open einden en ontbeert een juridische basis. Het biedt geen zekerheid aan de 

betrokken partijen van welke zijde dan ook. Zo zou je het convenant als volgt kunnen uitleggen: het is 

mogelijk in enig weekend gedurende de nachtelijke uren 300 vluchten uit te voeren. Zo rammelt de 

tekst naar mijn idee. Het is al te gemakkelijk te stellen dat het convenant slechts een zetje voor de 

Minister is om een ontheffing te verlenen. Dit convenant legt de basis voor een verdere ontwikkeling 

van de luchthaven, waar wij overigens achter staan. Het terugdraaien van dergelijke ontwikkelingen 

zal in de praktijk niet haalbaar blijken. Naar onze mening moet dus gewerkt worden met een solide 

overeenkomst, gestoeld op een goede juridische basis die zekerheid en duidelijkheid biedt aan alle 

partijen. Het convenant is inhoudelijk niet sterk genoeg. Het convenant gaat uit van de voorstellen die 

in 1996 naar het Ministerie zijn gegaan. Ik zal echter niet op de historie ingaan want dat heeft de heer 

Van der Meulen op voortreffelijke wijze gedaan. Wij gaan ervan uit dat wij, indien de voorstellen 

indertijd operationeel gemaakt zouden zijn, inmiddels met de luchthaven om de tafel zouden hebben 

gezeten om over een bijstelling van de overeenkomst te praten. In de tussentijd is immers ook in de 

luchtvaartwereld het een en ander behoorlijk veranderd. 

Ik zal een aantal voorbeelden aanhalen. Indertijd werd gewerkt met berekeningen van de geluid-

overlast achteraf. Inmiddels is duidelijk geworden dat het meten een betere en alleszins haalbare optie 

is. Wij verzoeken u het streven naar feitelijke meting in een convenanttekst op te nemen. 

Voor het bepalen van de Ke-norm wordt gewerkt met een afkap op 65 dB(A). Dat komt overeen met 

het geluidniveau van een zesbaans-snelweg op een afstand van honderd meter. In de onder-liggende 

stukken wordt ons voorgerekend dat de 65 en de 50 dB(A)-zones vrijwel over elkaar heen liggen. Voor 

ons is dat onverklaarbaar. De dB(A)-schaal is logaritmisch en volgens ons zou 15 dB(A) afname 
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duidelijk meer invloed moeten hebben. Wij verzoeken u in de overeenkomst op te nemen dat 

minimaal gewerkt wordt met een afkap op 50 dB(A) en ook ik heb genoteerd dat de VVD eveneens in 

die richting denkt. 

De Ke-norm is intussen een achterhaald begrip omdat zij onvoldoende de feitelijke effecten rondom 

een luchthaven afdekt. Inmiddels is internationaal overeenstemming bereikt over een nieuwe 

systematiek: LDEN. Die letters staan voor Loudness Day Evening and Night. Deze systematiek is 

eerlijker omdat alle geluidniveaus worden meegeteld, ook het geluid binnen de afkap op 50 dB(A) 

speelt dan een rol. Wij verzoeken u in de overeenkomst op te nemen dat met deze nieuwe 

systematiek gewerkt gaat worden en met milieubewegingen en omwonenden samen tot een LDEN-

norm gekomen zal worden. Laten wij als Flevoland ook eens proberen voorop te lopen! 

Vlak voor de zomer is in de Tweede Kamer een motie van mijn collega Stellingwerf van de 

ChristenUnie aangenomen betreffende aanvlieghoogtes. Bij landen dient in een cirkel van 20 tot 40 

kilometer van de luchthaven een minimumhoogte van 1000 meter te worden aangehouden en in een 

gebied groter dan 40 kilometer van diezelfde luchthaven een minimale hoogte van 2000 meter. De 

Minister heeft aangegeven deze motie voor Schiphol te willen uitvoeren. 

De stelling van de heer Sicking dat - ik citeer - "slechts de 55 omwonenden de echte belanghebben-

den zijn" is volgens ons met droge ogen niet vol te houden als we naar de zogenaamde footprint 

kijken. Tot in de kop van Overijssel wordt een landing gehoord. Wij verzoeken u de uitwerking van de 

Tweede Kamer-motie van Stellingwerf van 25 mei van dit jaar ook in deze overeenkomst op te 

nemen, daartoe willen wij u graag een motie overhandigen. Ik zal twee moties indienen, het is 

misschien verstandig dat u ze zo dadelijk achtereenvolgens voorleest. Rondom de luchthaven ligt een 

aantal natuurparken en stiltegebieden en naar onze mening moeten deze gebieden ontzien worden. 

Wij verzoeken u in de overeenkomst op te nemen dat over deze gebieden geen vliegroutes worden 

gelegd, niet anders dan met een minimale vlieghoogte van       

2000 meter. 

In gesprekken over het convenant hebben de Milieufederatie Flevoland en een aantal omwonenden 

een aantal voorwaarden met betrekking tot de beheersing van de milieu-overlast en de externe 

veiligheid ingebracht. Wij hebben begrepen dat zij vinden dat in het voorliggende convenant daarvan 

te weinig is terug te vinden. Zij zullen dit convenant dan ook niet tekenen, denken wij. 

Daarbij resteert naar onze mening, mede in licht van ons voorgaande betoog, een te smalle basis, 

waarmee de Luchthaven Lelystad niet gebaat is. 

Wij vragen u daarom, zoals dat overigens ook door onze collegae in de gemeenteraad van Lelystad 

gedaan is, wederom bij motie de ondertekening ten minste een maand uit te stellen en ervoor te 

zorgen dat ook de wensen van de Milieufederatie Flevoland worden verwerkt en het convenant wordt 

omgezet in een overeenkomst met een goede juridische basis. 

 

De voorzitter: Door de fractie van de ChristenUnie zijn de volgende moties ingediend. 

 

 "Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 7 september 2000, 

 constaterende dat: 

 - een convenant met de Luchthaven Lelystad wordt gesloten dat ertoe dient de Minister 

ontheffing te vragen om de plannen met betrekking tot de uitbreiding van de activiteiten die in 

1996 zijn ingediend hangende definitieve besluitvorming alvast in uitvoering te mogen nemen; 

 - het uitvoeren van vluchten met vliegtuigen zwaarder dan 6000 kilogram in een grotere omtrek 

van de luchthaven tot geluidoverlast aanleiding kan geven; 

 spreken uit: 

 in de overeenkomst met de Luchthaven Lelystad op te nemen dat de minimale aanvlieghoogte in 

een gebied tussen de 20 en de 40 kilometer afstand van de luchthaven duizend meter en op een 

afstand groter dan veertig kilometer van de luchthaven 2000 meter dient te zijn; 

 en gaan over tot de orde van de dag." (8) 

 

 "Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 7 september 2000; 

 constaterende dat: 

 - het nu voorliggende convenant met de Luchthaven Lelystad draagvlak heeft verloren doordat 
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ook de Milieufederatie Flevoland haar wensen niet verwezenlijkt ziet; 

 - een convenant voor deze situatie te weinig rechtszekerheid biedt; 

 spreken uit: 

 de ondertekening minimaal een maand uit te stellen zodat er voldoende gelegenheid is om een 

overeenkomst te kunnen voorbereiden met een stevige juridische basis en voldoende 

ondersteuning door alle betrokken partijen; 

 en gaan over tot de orde van de dag." (9) 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. De D66-fractie stemt in met uw voorstel tot ondertekening van 

het voorliggende convenant. Wij waren en zijn tegenstanders van grootschalige luchtvaartactiviteiten 

in Flevoland, dat hebben wij keer op keer duidelijk gemaakt. Dat is hier echter niet aan de orde. Het 

gaat hierbij om een verdere stap richting de totstandkoming van een businessairport en ook wij 

hebben het werkprogramma ondertekend dat in deze ontwikkeling voorziet. 

Al een paar dagen ligt op de gemeentehuizen en ook hier in het provinciehuis ter inzage de startnotitie 

Milieu-Effectrapportage behorende bij het Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens. Wie 

dezer dagen de moeite heeft genomen kennis te nemen van de hoofdlijnen van deze notitie heeft 

gezien dat wordt voorgesteld ten aanzien van regionale en kleine luchthavens in Nederland het 

standstill-principe te hanteren: in totaliteit geen verdere toename van de geluidemissie, de CO2-

emissie en de onveiligheid. Provincies worden bevoegd gezag om in onderling overleg deze zaken uit 

te werken. Wij zijn voorstanders van deze ontwikkeling, waarbinnen ook de Luchthaven Lelystad zal 

worden ingebed. Ik heb hier het adres van het inspraakpunt van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat waar de verschillende zienswijzen tot 3 oktober kunnen worden ingeleverd en zou de 

vergadering willen voorstellen de moties van GroenLinks en de ChristenUnie te bundelen en naar dat 

adres te zenden. 

Ik wil een paar opmerkingen maken over de rol van een aantal spelers in het debat over het 

convenant. Allereerst de omwonenden. Wij hebben na onderzoek vastgesteld dat de omwonenden 

ruime inspraak- en informatiemogelijkheden hebben gehad. De nota van Van Boxtel over de integratie 

van allochtonen aanhalend: "Als je kansen krijgt, moet je die ook grijpen." 

De voorzitter van de Club van Omwonenden heeft overigens gesteld dat de geluidhinder in de 

afgelopen tien jaar globaal is afgenomen. Daar zijn wij blij om. Om redenen die niet zijn gelegen in het 

vliegveld Lelystad willen de omwonende boeren het convenant niet tekenen. Daardoor is de discussie 

helaas nogal vertroebeld, maar dit valt aan de Minister wel uit te leggen. 

Ik wil ook iets zeggen over de rol van de Milieufederatie. Toen dit voorjaar aan de Staten werd 

voorgesteld de subsidie voor de NMF te verhogen had mijn fractie daarmee nogal wat moeite. 

Immers, de Milieubeweging vecht voor bestaande identiteit en heeft op grond van uit strategische 

overwegingen het poldermodel afgezworen. Wij zien daarvan de effecten: een niet proportionele 

bijdrage en een Milieufederatie die al aan het begin van de discussie dreigde naar de rechter te 

stappen als zij haar zin niet zou krijgen. Ook deze ontbrekende handtekening kan aan de Minister 

worden uitgelegd. 

Tenslotte heb ik nog een vraag aan de fractie van GroenLinks, die een nogal succesvol optreden had 

in het Natuurpark Lelystad afgelopen dinsdag. GroenLinks kon zich daar geweldig als milieupartij 

profileren... 

 

De heer Haverkort: Dat had u ook gekund! U hebt dat zelf nagelaten. 

 

De heer Crebas: Bent u bereid ruiterlijk toe te geven dat de essentie van het convenant pas 

gisterenavond om kwart over negen bij het sluiten van de commissievergadering tot u is doorge-

drongen? 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. De vorige sprekers hebben al veel over dit voorstel gezegd en 

ik denk dat het niet verstandig is in herhalingen te vervallen. Wij hadden de geschiedkundige 

beschouwing van de heer Van der Meulen niet nodig. In de toelichting in het eindconcept hebben wij 

kunnen lezen hoe het in het verleden is gegaan. Overigens is het fijn dat nog eens in deze zaal te 

laten beluisteren en de heer Van der Meulen heeft dankbaar van de mogelijkheid daartoe gebruik 
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gemaakt. 

Aan de orde is het convenant, dat een belangrijke ondersteunende rol speelt bij het verzoek tot het 

verlenen van ontheffing van artikel 3 van de vigerende Aanwijzing. Helaas is het in Nederland niet 

mogelijk snel wijzigingen van beschikkingen tot stand te brengen en dit convenant dient als een 

anticipatiemiddel om bepaalde ontwikkelingen waarover afspraken zijn gemaakt doorgang te kunnen 

laten vinden. Het belang daarvan in het kader van de rechtszekerheid en consistent beleid mag zeker 

benadrukt worden. Dat moet gebeuren. 

Kijkend naar het convenant luidt de eerste vraag of voldoende is gecommuniceerd. Hebben 

betrokkenen voldoende gelegenheid gehad om hun visie kenbaar te maken? Indien dit niet het geval 

is geweest, is er dan bezwaar tegen de behandeling van dit stuk een maand aan te houden? 

De tweede vraag die wij willen stellen is de volgende. Wie moeten naar uw inzicht de ondertekenaars 

van dit convenant zijn? Met andere woorden: wie wilt u met het oog op een voldoende draagvlak 

minimaal als ondertekenaars zien en wat wilt u doen om het convenant maximaal ondertekend te 

krijgen? 

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord op de gestelde vragen over de afkapwaarde van 50 dB(A) en bij 

ons is ook de vraag gerezen wie het zware vliegverkeer in het weekend bepaalt. Dat is ons nog niet 

duidelijk en evenmin is ons duidelijk wie het aantal lesvluchten bepaalt. 

Gesproken wordt over niet meer dan 6000 vliegbewegingen. Ik denk dat dat reëel is en wij hebben 

daartegen ook absoluut geen bezwaar, maar er zijn toch zaken die enige opheldering vereisen. 

Bij ons is voorts de vraag gerezen welke zwaarte aan het convenant wordt toegekend. Welke zwaarte 

zal aan dit convenant worden toegekend als straks een wijzigingsprocedure zal worden gestart? Of is 

er geen relatie met de wijzigingsprocedure? De Minister heeft in haar brief gesteld de in de Algemene 

Wet Bestuursrecht omschreven voorbereidingsprocedure te willen handhaven. Die 

voorbereidingsprocedure geeft alle betrokkenen naar onze mening voldoende gelegenheid om in te 

spreken en uiteraard is de Minister verplicht de bezwaar- en beroepsprocedure af te handelen. Wij 

willen graag van u vernemen welke zwaarte in het kader van de uiteindelijke wijzigingsprocedure aan 

het convenant zal worden toegekend. 

 

De heer Kalkman: Mijnheer de voorzitter. Ik deel u hierbij mede dat mijn fractie met uw voorstel 

akkoord gaat. 

 

De voorzitter: Ik stel voor de vergadering een kwartier te schorsen. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

Onze excuses voor het feit dat het beraad in het college langer heeft geduurd dan door mij werd 

voorzien. 

Met betrekking tot de verdere behandeling van dit agendapunt wil ik u als voorzitter van de Staten het 

volgende melden. 

Naar mijn oordeel zijn twee moties, motie 6 en motie 9, ingediend die een ordekarakter hebben. In 

deze moties is weliswaar ook een inhoudelijk element aangegeven, maar er wordt in gevraagd om 

uitstel van de besluitvorming over het convenant in deze Staten.  

De overige moties geven het college opdracht te gaan heronderhandelen over het convenant met een 

bepaalde inhoudelijke opdracht waarbij ervan wordt uitgegaan dat, als aan die opdracht niet voldaan 

kan worden, als het gewenste resultaat niet wordt bereikt, het convenant niet ondertekend kan worden 

en a contrario - dat mag ik aannemen - het convenant wel ondertekend kan worden als de gewenste 

resultaten wel bereikt worden. In dat geval behoeft geen hernieuwde besluitvorming in deze Staten 

plaats te vinden. De opdracht, zeg maar het mandaat voor ondertekening, is helder gegeven.  

Het ordekarakter van de andere twee moties, de moties 6 en 9, wordt daarmee nadrukkelijk 

bevestigd. Vandaar dat het college er behoefte aan heeft eerst over de moties 6 en 9 te spreken, dus 

over de vraag of het voorstel de besluitvorming over dit convenant uit te stellen in deze Staten steun 

vindt. Als dat voorstel voldoende wordt ondersteund, zal de behandeling van het convenant worden 

gestaakt. Als het voorstel de behandeling van het convenant uit te stellen niet voldoende steun krijgt, 
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zullen wij vervolgens alle inhoudelijke moties die op tafel liggen bespreken. 

Het college zal nu bij monde van de heer De Raad alleen ingaan op de twee moties die betrekking 

hebben op het voorstel tot uitstel van de besluitvorming. 

 

De heer Van der Pijll: Mijnheer de voorzitter. Voor de duidelijkheid: ik kan mij voorstellen dat wij de 

discussie een maand uitstellen, maar vandaag wel de moties doornemen. 

 

De voorzitter: Nee, dat kan niet. In de moties 6 en 9 wordt voorgesteld de besluitvorming over het 

convenant uit te stellen. Misschien zal nog een commissievergadering moeten plaatsvinden of wat dan 

ook. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. De door u genoemde moties hebben een sterk overlappend 

karakter. Ik heb in eerste termijn heel veel moties ingediend en trek mijn motie 6 graag in ten faveure 

van motie 9 van de ChristenUnie. 

 

De voorzitter: Dat betekent - dit is essentieel - dat u ook onderschrijft dat er een overeenkomst moet 

komen. Dat is het essentiële verschil tussen motie 9 en motie 6. 

De heer Haverkort: Dat is correct, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Akkoord. 

 

Motie 6 van de fractie van GroenLinks maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de 

beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 9 van de ChristenUnie. De heer De Raad heeft het woord. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik zal mijn beantwoording in deze termijn 

toespitsen op motie 9, waarin wordt voorgesteld de besluitvorming over het convenant uit te stellen. 

De procedure waarover wij het hebben is al in 1996 gestart en de besluitvorming over het convenant 

kan in dat licht bezien best een maand uitstel dulden.  

In het voorjaar, om precies te zijn in april, zijn wij een traject gestart en hebben wij ons voorgenomen 

de communicatie met de omwonenden en andere mogelijke convenantpartijen zo goed mogelijk 

inhoud te geven. Het streven van wethouder Van Bochove en mijzelf was erop gericht dat nog voor de 

vakantieperiode te doen. Er is echter vertraging opgetreden en gebleken is dat nadere informatie 

nodig was. In de laatste commissievergadering voor de vakantie is door de commissie nog een aantal 

aanvullende vragen gesteld en de beantwoording daarvan is toegezegd, wat ertoe heeft geleid dat nu 

de besluitvorming over het convenant in de Staten voorligt. 

In de commissievergadering van juli hebben wij het convenant uitgebreid besproken. De informatie 

waarom in die vergadering is gevraagd is aangeleverd en de Staten moeten op dit moment in staat 

zijn een oordeel uit te spreken en een antwoord kunnen geven op de vraag of het convenant in de 

ogen van hun fractie voldoende inhoud heeft. Zodra de Staten een besluit zullen hebben genomen en 

de gemeenteraad dat ook zal hebben gedaan - de gemeenteraad zal dat op 15 september doen - 

zullen wij het convenant dat voor ons als uitgangspunt dient aan de convenantpartijen voorleggen. Zij 

kunnen dus de afweging van de Staten in hun overwegingen betrekken en kennisnemen van de 

aanvullende informatie die hen is voorgelegd. 

Overigens wil ik nog opmerken dat wij de omwonenden steeds alle medewerking hebben verleend en 

hebben ondersteund bij het verkrijgen van antwoorden op hun vragen. In ieder geval heb ik van de 

voorzitter van de Club van Omwonenden begrepen dat er weinig behoefte is aan uitstel. Hij stelde dat 

nu helderheid en duidelijkheid nodig zijn en de Staten zo snel mogelijk een besluit moeten nemen. 

Voor het college is dat reden de besluitvorming nu te willen doorzetten, dat hebben wij gisterenavond 

in de commissie overigens ook al aangegeven. Derhalve kunnen wij met motie 9 niet uit de voeten en 

wij ontraden deze motie dan ook. 

Over de relatie tussen een convenant en de overeenkomst zal ik zo dadelijk nog iets zeggen.  

Ons is gevraagd een convenant te sluiten, maar er is door diverse sprekers terecht op gewezen dat 
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het de Minister is die bepaalt. De Minister stelt de regels op en de Minister gaat het contract aan. De 

Minister geeft een aanwijzing dan wel een ontheffing als het op basis van een convenant gaat. De 

Minister zal ook de uitvoering en de handhaving moeten vaststellen. Wij kunnen via een convenant 

meer dan voldoende zaken vastleggen, dat behoeft niet in een overeenkomst te gebeuren. 

De op de avond van de Milieufederatie gemaakte vergelijking met de Luchthaven Welschap bij 

Eindhoven is niet juist. De Luchthaven Welschap heeft namelijk een geheel andere uitgangspositie, 

daar zijn het overheden die participeren. De heer Van der Meulen heeft daarop terecht gewezen. 

Kortom: het college is van mening dat besluitvorming over het convenant niet moet worden uitgesteld 

en wij vanavond tot besluitvorming moeten komen. De gemeenteraad van Lelystad is voornemens dat 

op 15 september te doen. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Het standpunt van het college is helder. Ik moet u 

zeggen dat de fractie van de VVD uw standpunt deelt. 

De heer De Raad heeft aangegeven dat het traject dit voorjaar is ingezet, maar wij hebben in ons 

verhaal duidelijk aangegeven dat het traject niet op zichzelf staat en onderdeel uitmaakt van een 

langere weg. Ik kan mij niet voorstellen dat politici in deze Staten, fracties in deze Staten, partijen die 

daarin meegaan, een afgerond verhaal iedere keer opnieuw in de kast willen leggen, er een dikke laag 

stof op laten komen en dat verhaal pas weer uit de kast halen op het moment waarop dat nodig is. Het 

is een doorlopend proces en wij zijn van mening dat er voldoende tijd is geweest om over alle 

elementen na te denken en de verstrekte informatie te verwerken. Is de informatie voldoende? Naar 

ons gevoel wel. Er is heel veel informatie verstrekt, niet alleen vanuit het college maar ook vanuit het 

maatschappelijk veld.  

Sommige fracties hebben aangegeven dat zij tot gisterenavond informatie hebben ontvangen en dat 

op grond daarvan tot uitstel van de besluitvorming moet worden overgegaan. Voor de VVD-fractie 

geldt het omgekeerde. Wij maken het college en de staf een compliment voor het feit dat zij ons tot op 

het allerlaatste moment alle beschikbare informatie ter hand hebben gesteld opdat wij ons een goed 

oordeel zouden kunnen vellen. De VVD-fractie is van mening dat dat oordeel vanavond geveld moet 

worden en heeft geen behoefte aan uitstel van de besluitvorming. 

 

De heer De Graaf: Mijnheer de voorzitter. Het voorstel van orde zal ik namens mijn fractie 

behandelen. Als deze motie verworpen mocht worden, zal mevrouw Maters zo dadelijk het debat 

namens onze fractie verder voeren. 

Nu de motie van GroenLinks is ingetrokken en alleen de motie van de ChristenUnie is overgebleven, 

moet ik constateren dat de motie eigenlijk niet kan. Mijns inziens is deze motie inhoudelijk 

onuitvoerbaar. Het dictum van de motie geeft aan dat een stevige juridische basis verlangd wordt. 

Welnu, een convenant is een stuk waaraan alleen de convenantpartijen gehouden zijn en heeft geen 

juridische status. De juridische inbedding die hieruit kan voortkomen moet van de Minister komen. De 

Minister gaat hierover, wij niet. De voorliggende motie is naar onze mening dan ook volstrekt 

onuitvoerbaar. Met die constatering wil ik mij er echter niet van afmaken. 

Hoewel motie 6 geen onderwerp meer van de beraadslagingen kan zijn wil ik er nog wel een enkel 

woord over zeggen. Die motie had door de indieners namelijk inhoudelijk beter overeind kunnen 

worden gehouden. De CDA-fractie heeft in de commissie voor uitstel gepleit om te kunnen 

bewerkstelligen dat het convenant meer steun verkrijgt. Wij willen trachten de Milieufederatie en de 

omwonenden ook achter het convenant te krijgen. De Gedeputeerde stelde dat zij, als de Staten en de 

raad van Lelystad "ja" tegen het convenant zeggen, de gelegenheid krijgen zich daar ook achter te 

scharen, maar zij hebben om meer tijd gevraagd. In de commissie was er onvoldoende steun voor het 

verzoek de besluitvorming uit te stellen en dus is het voorstel voor vandaag op de agenda blijven 

staan.  

Onze fractie kan zich inhoudelijk volledig in de tekst van het convenant vinden. Daarover mag geen 

misverstand bestaan. De Gedeputeerde heeft aangegeven dat het zijns inziens nergens toe dient nog 

langer over de bestaande convenanttekst te praten en om nog meer steun te krijgen vergaande 

wijzigingen noodzakelijk zouden zijn. 

Als de motie van GroenLinks overeind zou zijn gebleven, zouden wij daar ook tegen hebben gestemd, 

maar de motie van de ChristenUnie kan gewoon niet. Daarom zijn wij daartegen. 
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De heer Van Kuik: Mijnheer de voorzitter. Omdat wij het nu over het voorstel van orde hebben zal ik 

namens mijn fractie het woord voeren. 

De fractie van de PvdA is van oordeel dat de politiek, het openbaar bestuur, een zelfstandig oordeel 

moet vellen over deze aangelegenheid waarbij economie en milieu tegen elkaar dienen te worden 

afgewogen. Er zal een keuze moeten worden gemaakt en wij zijn van mening dat wij over voldoende 

informatie beschikken om dat vanavond op een verantwoorde manier te kunnen doen. 

Achter het eerste aandachtbolletje in de motie van de ChristenUnie wordt aan de Milieufederatie een 

soort draagvlakveto gegeven, wat ons onjuist en ook ongewenst lijkt omdat het draagvlak niet alleen 

door deze belangengroepering wordt gevormd. De Milieufederatie vormt wel een deel van het 

draagvlak, maar niet het totale draagvlak. Er zijn vele andere betrokkenen die aan de vorming van het 

draagvlak bijdragen. In onze democratie dient de politiek te beoordelen of er "ja" of "nee" een 

draagvlak is. 

Voor wat de rechtszekerheid betreft sluit ik mij aan bij de woorden van collega De Graaf. U zult 

begrijpen dat het grootste deel van mijn fractie deze motie niet zal ondersteunen. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. Gelukkig heeft mijn fractievoorzitter wel voldoende 

vertrouwen in mij om mij over dit onderwerp zelf het woord te laten voeren. 

 

De heer Van Kuik: Het is geen kwestie van vertrouwen, het feit dat over het ordevoorstel door een 

ander wordt gesproken heeft met procedures te maken. 

 

De heer De Graaf: Dat zijn wij in dit huis gewend! 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. Ik zal voor wat betreft mijn argumentatie voor uitstel van de 

besluitvorming over het convenant niet in herhalingen vervallen. Wel wil ik opmerken dat de 

ommezwaai die het CDA overnacht heeft gemaakt mij heeft verbaasd. Gisterenavond gaf mevrouw 

Maters nog nadrukkelijk aan dat er fractiebreed behoefte zou zijn aan één maand uitstel en uitstel van 

de besluitvorming met één maand niet als een probleem werd gezien als het draagvlak daardoor zou 

kunnen worden verbreed. Als wij de omwonenden meekrijgen is dat immers pure winst. 

Voortschrijdend inzicht komen wij in deze zaal vaker tegen. Kennelijk is de gehele CDA-fractie binnen 

24 uur van mening veranderd. Mijn complimenten! 

Mijn mening over het uitstel blijft staan en ik verzoek u de motie hoofdelijk in stemming te willen 

brengen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Een paar opmerkingen naar aanleiding van hetgeen de 

heer De Raad ons heeft aangereikt. 

De heer De Raad stelde dat in de commissievergadering om aanvullende informatie is gevraagd en 

die informatie is gegeven. Dat is juist, tot gisterenavond stroomde de informatie binnen en hebben wij 

die kunnen verwerken. Juist op grond van die informatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat het erop 

lijkt alsof steeds meer mensen aan het afhaken zijn en steeds minder mensen bereid zijn het 

convenant mede te ondertekenen. Om die reden vragen wij u of het niet verstandig zou zijn de be-

sluitvorming over het convenant een maand uit te stellen en in die maand te proberen ook de andere 

betrokkenen mee te krijgen. 

Daarnaast is er nog iets anders. U hebt aangegeven dat de Minister de regels stelt en de juridische 

basis legt voor de overeenkomst die zal moeten worden gesloten. De CDA-fractie heeft dat ook 

opgemerkt. Dat vind ik prima, maar ik vraag mij wel af waarom wij dan zo'n ingewikkelde 

convenanttekst maken. Waarom zeggen wij niet domweg tegen de Minister dat wij het eens zijn met 

de aanvraag die gedaan is met betrekking tot fase 1 en graag willen dat zij voor die aanvraag een 

ontheffing verleent? Waarom zijn wij met de omwonenden en de Milieufederatie aan het koekhappen 

over 6000 vliegbewegingen, 50 dB(A)... 

 

De voorzitter: Ik verzoek u zich tot het ordedebat te willen beperken. U gaat daar nu ver buiten. 

De heer Van Daalen: Prima. De vraag resteert of een betere situatie kan worden gecreëerd door de 
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besluitvorming een maand uit te stellen. Van de Gedeputeerde heb ik begrepen dat hij dat betwijfelt. 

 

Mevrouw De Jong: Mijnheer de voorzitter. Het standpunt van GS is duidelijk uitgelegd. Ook wij zien 

geen aanleiding tot uitstel van de behandeling van het convenant over te gaan. 

Hetgeen door de PvdA over het punt van de draagkracht verwoord is, wordt door ons ondersteund. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Uw college heeft bij monde van de Gedeputeerde verklaard 

dat de betrokkenen voldoende in de gelegenheid zijn gesteld hun visie kenbaar te maken  

 

 

en er zelfs een verklaring is van de voorzitter van de Club van Omwonenden die inhoudt, dat wij  

nu snel moeten handelen en duidelijkheid moeten geven. Wij zien het nut van verdagen dan ook niet 

in. Wij hebben voldoende informatie gehad om een goed oordeel te kunnen vellen. 

Ik heb nog een formele vraag. Behandelt u deze motie als een voorstel van orde? In dat geval is lid 4 

van artikel 42 - terstond behandelen - van toepassing. Dat doen wij nu, maar ik wil u er wel op wijzen 

dat dat alleen kan bij een voorstel van orde en niet bij een motie. 

 

De voorzitter: Bij de aanvang van de termijn van het college heb ik gezegd dat ik dit stuk beschouw als 

een motie met een ordekarakter en dus, voorafgaand aan de behandeling van de overige 

behandeling, als een voorstel van orde zal behandelen. 

 

De heer Van Bogerd: Dus het is een voorstel van orde. 

 

De voorzitter: Het is een voorstel van orde betreffende uitstel van de besluitvorming. 

 

De heer Van Bogerd: Dank u zeer, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over motie 9 over te gaan. 

 

Motie 9 van de fractie van de ChristenUnie wordt hoofdelijk in stemming gebracht en met 36 tegen 8 

stemmen verworpen. 

Voor stemmen: de heer Haverkort, mevrouw Joosse, de heren Van der Pijll en Schaap, mevrouw 

Van der Wee, de heren Baarsen, Brand en Van Daalen. 

Tegen stemmen: mevrouw Ebbens, de heren Van Erk, Goossens en De Graaf, mevrouw Hasper, 

de heren Van Hemmen en Hoekstra, mevrouw Van Hulten, mevrouw De Jong, de 

heren Kalkman, Kolstee, Kramer, De Kroon, Van Kuik, Leijten en Maenhout, 

mevrouw Maters, de heren Van der Meulen, Mossad, De Raad en Slicht, 

mevrouw Toorop, de heren Valk, Vermeer, Van der Wal en De Wit, mevrouw 

Zelvelder, de heren Zijlstra en Van der Avoort, mevrouw Binnerts, de heer Bogerd, 

mevrouw Bouwmeester, de heren Bulk en Crebas, mevrouw Creemers en de 

heer Dijksma. 

 

De voorzitter: Wij gaan nu over tot de verdere behandeling van het voorstel. De heer De Raad heeft 

het woord. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Over dit onderwerp is veel gezegd, ook 

vanavond weer, maar naar de klok kijkend zal ik proberen mijn beantwoording kort te houden. 

Natuurlijk is het verleidelijk op de geschiedenis in te gaan, maar dat zal ik niet doen. Ik sluit mij aan bij 

het uitstekende relaas van de heer Van der Meulen, dat heel duidelijk was, en voorts verwijs ik 

evenals de heer Bogerd naar de uitgebreide stukken waarin de geschiedenis ook is geschetst. De 

geschiedenis bepaalt natuurlijk onze houding ten aanzien van de ontwikkeling van de luchthaven. 

Vanavond spreken wij over fase 1. De gevolgen van de uitwerking daarvan voor dit gebied zijn onder 

andere behandeld in een officiële zitting waarin conform de Luchtvaartwet bezwaren konden worden 

ingebracht. De afhandeling van die procedure heeft bij het Ministerie grote vertraging opgelopen en 
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toen in het afgelopen jaar de discussie over de regionale luchtvaartterreinen, met name de 

decentralisatie van bevoegdheden, aan de orde was, is richting de Minister breed uitgesproken dat 

eerst de lopende procedures, alles wat in de "pipeline" zit, moeten worden afgehandeld. In dat overleg 

heeft de Minister aangegeven dat wij tot een convenant zouden kunnen komen, een convenant zou 

een oplossing kunnen zijn. 

Toen de vraag in Flevoland aan de orde kwam waren er twee opties: óf het kabinet gaat snel naar de 

Kamer met het voorstel dat er nu ligt - het voorstel betreffende de wijziging van de Aanwijzing 

waarvoor geen partiële wijziging van het Structuurschema nodig is - óf er wordt  

 

ontheffing verleend. Om geen tijd te verliezen en de positie van de luchthaven niet te frustreren - de 

meeste in deze zaal aanwezigen zien graag dat de luchthaven zich tot een businessairport ontwikkel -, 

kan een convenant worden gesloten, wat de gang van zaken zal bespoedigen. Wij weten geen van 

allen hoe snel de wijziging van de Aanwijzing van 1996 zal worden rondgemaakt. Dat is de reden om 

dit verzoek te doen. 

Wij moeten goed bedenken dat de Minister ontheffing moet verlenen dan wel de wijziging moet 

doorvoeren en de tekst van het convenant dus aan de geldende rijksregels zal toetsen. Wij kunnen 

wel van alles willen, maar bij een convenant zijn meerdere partijen betrokken. Ook de luchthaven zelf 

is partij en zij moet de convenanttekst in haar wijze van ondernemen kunnen vertalen. 

In de achterliggende periode hebben wij meerdere onderhandelingen met de luchthaven gevoerd. Met 

"wij" doel ik op wethouder Van Bochove van de gemeente Lelystad, die tevens voorzitter is van de 

Milieucommissie-28 waarin alle partijen participeren, en ik. Niet voor niets is een aantal versies de 

revue gepasseerd en is de tekst van het convenant meerdere malen bijgesteld. Die bijstellingen zijn 

voortgekomen uit door ons met omwonenden gevoerde gesprekken en de reacties in een tweetal 

zittingen - één op de luchthaven en één op het gemeentehuis -, die voor eenieder toegankelijk waren. 

Wij hebben ook meerdere malen met de Milieufederatie gesproken. 

Zoals gezegd hebben al die gesprekken tot aanpassingen geleid en op enig moment moet je als 

bestuur bepalen dat een grens is bereikt. Bij de gesprekken met de luchthaven hebben wij ook 

gemerkt dat dat het geval is. Gelet op het doel dat wij voor wat de luchthaven betreft voor ogen 

hebben, zijn wij van mening dat het voorliggende convenant, met inachtneming van de diverse 

aanvullingen en aanpassingen in de loop der tijd, ruimschoots aan de landelijke vereisten voldoet. 

Sterker nog: het in het convenant gestelde gaat daar ver overheen. 

Over de communicatie, die door meerdere sprekers is genoemd, wil ik het volgende zeggen. 

Wat is op dit gebied gebeurd? Zoëven heb ik gememoreerd dat overleg is gevoerd met de 

omwonenden en de Milieufederatie, maar er zijn ook met de Kamer van Koophandel gesprekken 

gevoerd over het stuk dat voorligt en op 15 september aan de gemeenteraad van Lelystad zal worden 

voorgelegd. Zoëven heb ik gezegd dat het stuk, als de Staten daarmee vanavond instemmen, aan de 

convenantpartijen ter ondertekening zal worden voorgelegd. De convenantpartijen zullen dan duidelijk-

heid hebben over de algemene belangenafweging die door de politiek in dit opzicht is gemaakt.  

De heer Van der Meulen is uitvoerig op de argumenten van de omwonenden ingegaan. De 

omwonenden hebben naast een aantal milieu- en veiligheidsfacetten ook een drietal andere facetten 

in hun brief genoemd. Ik noem de OZB, het moratorium voor wat betreft de verkoop van grond en 

ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven en de windmolens. 

Gisteren heb ik in de commissie gezegd dat wij bijvoorbeeld voor wat de windmolens betreft beleid 

hebben. Wij hebben het Streekplan en straks zullen we ook het Omgevingsplan hebben. Ik kan mij 

goed voorstellen dat daar met de gemeenten en de omwonenden nog eens naar wordt gekeken. 

Daarnaast zijn er de wettelijke bepalingen. De wetgever geeft aan wat wel en niet kan. In het licht van 

dit convenant kunnen wij aan die problematiek op dit moment weinig doen, maar als het 

Omgevingsplan straks gereed zal zijn kunnen wij met de omwonenden en de gemeente natuurlijk best 

bekijken welke mogelijkheden er zijn. 

Het moratorium. Inmiddels hebben wethouder Van Bochove en collega Dijksma met Domeinen 

overlegd over de vraag hoe een en ander zit en waarom de zaken zo vastliggen. Dat geldt overigens 

voor heel Nederland. 

Eén van de vragen van de omwonenden is of de reservering aan de zuidkant wel nodig blijft. Ik kan 

mij voorstellen dat, als straks de tweede fase zal zijn afgerond - de startnotitie MER ligt er en met het 
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proces wordt nu gestart -, nog eens nadrukkelijk zal worden bekeken welke mogelijkheden er zijn. Als 

de luchthaven straks als businessairport zal zijn ingekaderd, zal daarnaar gekeken kunnen worden. 

Het lijkt mij goed bij mijn reactie op de over veiligheid gemaakte opmerkingen de behandeling van de 

verschillende moties van GroenLinks mee te nemen. 

Allereerst een enkele opmerking over de gewichtbeperking en de baancodering die daarmee 

samenhangt. Wij zijn steeds van een dubbel slot uitgegaan, dus ook een slot voor wat betreft  

het aantal vliegbewegingen. De gewichtbeperking zou het derde slot zijn en het zou goed kunnen zijn 

dat element mee te nemen. Als wij voor wat betreft het gewicht een beperking vastleggen, beperken 

wij echter de onderneming, de luchthaven, in haar mogelijkheden contracten te sluiten. De luchthaven 

moet immers vluchten, lijndiensten, zien binnen te halen. GroenLinks stelt in de motie dat in het 

convenant een gewichtbeperking tot 15.000 kilogram zou moeten worden opgenomen. Ik wijs erop dat 

wij een Ke-slot hebben en de Ke het geluideffect aangeeft. Dat is een landelijk gegeven waarmee alle 

grote luchthavens in Nederland werken en wij vinden het niet logisch daar nog een ander slot bovenop 

te zetten. Het college is van mening dat dat niet nodig is omdat het Ke-slot voldoende bescherming 

biedt. 

Over de baancodering zijn in de discussies met de Milieufederatie en de discussie met de 

omwonenden vele vragen gesteld. De omwonenden hebben dit punt ook opgevoerd. Het klopt dat in 

fase 1 sprake is van baancode 3B. De heer Van Daalen heeft er zojuist echter terecht op gewezen dat 

van vele ontwikkelingen sprake is. Ook de baancode is in ontwikkeling. Ik wil het geheel graag 

plaatsen in het licht van de ontwikkelingen in de richting van fase 1 en fase 2. In 1996 is gezegd dat 

het beter zou zijn baancode 3B te hanteren, maar om niet het risico te lopen dat een wijziging in 3C als 

een partiële wijziging zou worden gezien is die wijziging twee jaar later toegepast. Om geen tijd te 

verliezen hebben wij toen baancode 3C opgenomen. Als wij nu zouden zeggen dat de baancode 3B 

moet blijven, straffen wij de luchthaven en ontstaat weer vertraging. Gelet op mijn argumentatie in 

antwoord op de gemaakte opmerkingen over de gewichtbeperking is het ook niet nodig baancode 3B 

te handhaven. Ik wil erop wijzen dat baancode 3C in de MER zal worden meegenomen en de 

gevolgen in dat kader onderzocht zullen worden. 

De tariefdifferentiatie stond eerst niet in het convenant, wij hebben dat element inderdaad later 

opgenomen. GroenLinks gaat verder en stelt voor aan de randen van de dag een zwaarder, door ons 

te bepalen, regime op te nemen. Het is voor mij zeer de vraag of dat wel gewenst is. In het convenant 

is opgenomen dat sprake zal zijn van tariefdifferentiatie en type vliegtuig - stil of lawaaierig - en ook het 

tijdstip van opstijgen en landen zal worden meegewogen. Ons idee is dat de luchthaven de tarieven 

zelf moet bepalen. Het slot en alle andere zaken blijven immers recht overeind en bieden de omgeving 

voldoende garantie dat de geluidbelasting binnen de contour zal blijven. 

Door velen zijn opmerkingen over de veiligheid gemaakt. De veiligheid is natuurlijk een belangrijk 

onderwerp. Met de veiligheid mag niet worden gesjoemeld, daarover moet helderheid bestaan. 

Wij weten dat er thans geen ILS en ook geen luchtverkeersleiding is, maar alleen iemand in de toren 

zit die toezicht houdt en een "coachende" rol heeft. Die rol is belangrijk, maar kan niet worden 

aangeduid als verkeersleiding zoals wij ons die voorstellen. De luchthaven heeft gemeend de positie 

van Lelystad sterker in de markt te kunnen zetten door zelf in een ILS, een Instrument Landing 

System, te investeren. Alle andere luchthavens in Nederland krijgen daarvoor een subsidie van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar daarover is wel discussie. De beschikbaarheid van een 

ILS betekent dat vliegtuigen ook bij slecht weer kunnen worden binnengeloodst. Bij dat systeem hoort 

luchtverkeersleiding. De investering in dit systeem betekent een verbetering van de veiligheid, niet 

alleen voor de kisten die binnenkomen maar voor het totaal. De heer Van der Meulen heeft daarop in 

zijn betoog terecht gewezen. Alle vliegtuigen, ook de Bkl'ers, worden hierdoor letterlijk op een hoger 

niveau gebracht. Ze moeten hoger vliegen. 

Het vliegverkeer in het weekend is een cruciaal punt, dat ook door de omwonenden is aangedragen. 

Waar hebben wij het over? In het convenant is opgenomen dat in het weekend, van zaterdagmorgen 

07.00 uur tot zondagavond 23.00 uur, maximaal drie vluchten mogen wordt uitgevoerd. Enkelen 

sprekers hebben gevraagd of het niet mogelijk dat de verkeersleiding ook in het weekend aanwezig is. 

De luchthaven heeft erop gewezen dat de extra kosten daarvan,  1,8 miljoen, economisch niet 

haalbaar zijn. Natuurlijk zouden wij kunnen zeggen dat het dan wellicht beter zou zijn het vliegveld in 

het weekeind te sluiten. Op die manier wordt immers maximale veiligheid gegarandeerd, maar bij dat 
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uitgangspunt zijn twee kanttekeningen te maken. Op dit moment heeft de luchthaven op grond van de 

vigerende vergunning de mogelijkheid driehonderd zwaardere kisten, kisten van meer dan 6000 kilo, 

binnen te halen. Die kisten komen zonder verkeersleiding binnen. Als zo'n vliegtuig binnenkomt moet 

iedereen, dus het kleine verkeer, wijken. In vaktermen heet dat naar ik meen een "straight-in". De drie 

vluchten die in het weekeind binnenkomen komen op dezelfde wijze binnen. Of ze binnenkomen is 

overigens nog de vraag want er zijn luchtvaartmaatschappijen die niet willen dat hun toestellen zonder 

luchtverkeersleiding landen. Het economische facet speelt natuurlijk ook een rol. Hoe positioneert de 

Luchthaven Lelystad zich in de markt? Er zijn situaties denkbaar waarin je op vrijdag vertrekt en op 

zaterdagmorgen terugkomt, dan wel op zondagavond wilt vertrekken omdat je op maandag ergens in 

Europa moet zijn. 

Wij hebben de balans opgemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat de verkeersveiligheid door de 

beschikbaarheid van verkeersleiding gedurende doordeweekse dagen wordt verbeterd en de 

luchthaven in de weekenden op de huidige situatie terugvalt. In dit kader wil ik verwijzen naar de 

vertaling van het rapport-Abel die wij de Staten hebben doen toekomen. Wij moeten constateren dat 

hetgeen in het rapport-Abel verwoord is hier niet speelt. 

De heer Van der Meulen heeft gevraagd of het wellicht mogelijk is de verkeersleiding tijdelijk op te 

roepen. Wij zullen die suggestie aan de luchthaven voorleggen. Het is een afweging, ik weet niet of 

dat kan. Wij hebben dit onderwerp tot twee keer toe nadrukkelijk besproken, maar ik zeg toe de 

suggestie in het vervolgoverleg te zullen meenemen. 

De afkapwaarde. Hoe is het mogelijk dat 65 dB(A) afkapwaarde ongeveer dezelfde uitkomst heeft als 

50 dB(A)? Ik ben geen vliegtuigdeskundige en zeker niet zo deskundig als het NLR. Het Nationaal 

Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Noordwijk heeft deze berekening gemaakt en ik ga ervan uit dat de 

berekening juist is. Hoe de berekening eruit ziet weet ik niet en wil ik eerlijk gezegd ook niet weten. 

Onze technische mensen, die ook naar het plaatje van Schiphol hebben gekeken, hebben zich niet 

over de uitkomsten van de berekeningen verbaasd. Kennelijk is het juist dat de uitkomst nagenoeg 

gelijk is, maar hoe dat komt kan ik niet uitleggen. Als aan uitleg behoefte bestaat kunnen wij het NLR 

daar wel om vragen. Misschien kunnen wij deze vraag bij een werkbezoek aan de orde stellen. 

Gisterenavond is door onder andere de Milieufederatie om een second opinion gevraagd. De heer 

Haverkort gaf ook aan niet te begrijpen hoe tot deze uitkomst is gekomen. 

Het convenant en het draagvlak. Door sommigen is de vraag gesteld in hoeverre het nodig is dat het 

convenant zo breed mogelijk wordt ondertekend. Zoëven heb ik gezegd dat de Minister het convenant 

als een mogelijkheid heeft genoemd. In haar brief noemt zij omwonenden en de commissie-28 als 

voorbeeld, maar wij hebben bij het overleg ook de gebruikers, de Kamer van Koophandel en het 

bedrijfsleven betrokken. Overigens is ons gemeld dat de Werkgeversvereniging Midden-Nederland 

het convenant graag wil ondertekenen. 

De Milieufederatie is niet door Minister genoemd, wij hebben de Milieufederatie zelf gepolst over de 

vraag of zij bereid zou zijn met ons mee te denken. De Milieufederatie wilde zelf een discussie voor de 

langere termijn aangaan, een discussie over de vraag hoe de businessairport er zal gaan uitzien en 

hoe de luchthaven in de omgeving zal worden ingepast. Ik noem in dit verband het Omgevingsplan 

etcetera. De Minister heeft dus geen vormvoorschrift gegeven en niet gezegd dat die en die partijen 

het convenant moèten ondertekenen. Wij nemen als overheid onze eigen verantwoordelijkheid en 

zullen het convenant na de vaststelling door de Staten en de raad van Lelystad aan de diverse partijen 

voorleggen. De Minister zal vervolgens moeten beoordelen of zij het convenant zwaarwegend genoeg 

vindt. Overigens wil ik er nog op wijzen dat wij de argumenten van de tegenstanders zichtbaar zullen 

maken. Dat kunnen argumenten zijn die door de Minister als zwaarwegend, maar ook als minder 

zwaarwegend worden beoordeeld. Het nu voor ons liggende convenant is voor ons acceptabel en wij 

zijn met het oog op de belangen van de luchthaven en de belangen op milieugebied et cetera van 

mening dat dit een goed convenant is. 

Dan kom ik nu tot de opmerking die de heer Van Daalen maakte over het achterhaald zijn van de Ke-

norm. Er zijn inderdaad vele ontwikkelingen gaande en wij zijn van mening dat het aan de Minister is 

te besluiten bepaalde veranderingen door te voeren. Wij hebben als vertrekpunt dat wij geen 

strengere regelgeving behoeven te hebben dan de rijksregelgeving. Het rijksbeleid is in ontwikkeling 

en daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen op de luchthaven. Afgelopen week hebben wij 

bijvoorbeeld van de heer Sicking gehoord dat er veranderingen zijn in het vliegtuiggebruik en in de 
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geluidproductie van vliegtuigen. In het convenant behoeven wij niet op wijzigingen in de regelgeving 

vooruit te lopen, wij kunnen daarin de vigerende wetgeving overnemen. Daarom hebben wij ook 

besloten de 65 dB(A) afkapwaarde te laten staan. Dat is namelijk het vigerende beleid. Het is echter 

goed te weten - wij hebben dat bijvoorbeeld naar de omwonenden gecommuniceerd - dat de 

uitwerking daarvan hetzelfde is als van de 50 dB(A) afkapwaarde. 

De heer Van Daalen stelde dat de nieuwe LDEN-norm moet worden toegepast. In de startnotitie MER 

wordt daarover gesproken, maar mij is niet duidelijk of de LDEN-norm ook voor kleine, regionale 

luchthavens wordt toegepast. Dat zal straks blijken. Op dit moment behoeven wij daarop niet vooruit te 

lopen. 

Voor de aanvliegroutes geldt in feite hetzelfde. Een luchthaven moet een gebruiksplan maken waarin 

ook de aanvliegroutes en dergelijke moeten zijn opgenomen. Die zijn bij de wet bepaald. 

Wij kunnen van alles willen en van alles in het convenant opnemen, maar de andere convenant-

partners moeten het daarmee wel eens zijn en er dient aan de wettelijke bepalingen te worden 

voldaan. In antwoord op de motie van GroenLinks over de aanvliegroutes wil ik naar voren brengen 

dat de door het rijk vastgestelde regels dienen te worden toegepast. 

Dan kom ik nu tot de vragen van de SGP-fractie. 

Over de maximale ondertekening heb ik zojuist al iets gezegd. Wij zullen het convenant aan de 

omwonenden, de Milieufederatie, de Kamer van Koophandel et cetera voorleggen. 

Wie bepaalt de zwaarte van het verkeer en wie bepaalt het aantal lesvluchten? De contour is de 

milieugrens en de onderneming bepaalt in welke mate daarvan gebruik wordt gemaakt. Wij hebben 

vastgelegd dat per maand wordt gerapporteerd, zodat wij op maandbasis antwoord krijgen op de 

vraag hoe het met de opvulling van de contour is gesteld. 

Door één van de sprekers is gesteld dat in één nacht driehonderd vluchten zouden kunnen worden 

uitgevoerd. Dat is inderdaad mogelijk, maar de luchthaven zal dan wel snel door de contour heen zijn. 

In economisch opzicht lijkt mij dat niet verstandig. 

In motie 7 wordt ingegaan op de relatieve ontkoppeling, een hoog doel van ons dat ook in het concept 

van het Omgevingsplan is verwoord. Wij gaan uit van de relatieve ontkoppeling, maar die kun je niet 

op ieder object loslaten. In die zin wordt in motie 7 een link gelegd die in mijn ogen niet juist is. Het 

gaat natuurlijk om de vraag wat Flevoland in het kader van de relatieve ontkoppeling gaat presteren. In 

het concept-Omgevingsplan hebben wij aangegeven dat wij daarvoor de nodige indicatoren et cetera 

willen ontwikkelen en een en ander verder zullen uitwerken. Dat is overigens ook een bezigheid van 

het Ministerie van VROM, dat er nog niet helemaal uit is. Wij willen deze motie tegen die achtergrond 

bezien. Daarnaast wil ik wijzen op het gebruiksplan dat door de Minister wordt vastgesteld en het 

milieujaarverslag, dat nodig is. Die twee stukken geven ons inzicht in wat gebeurt. Door het college 

wordt deze motie derhalve ontraden. 

Hiermee heb ik de moties 1 tot en met 7 van GroenLinks behandeld. De Staten zullen uit mijn 

woorden hebben kunnen afleiden dat ik alle moties en motie 8 van de ChristenUnie, de motie over de 

vlieghoogtes, ontraad. 

 

De voorzitter: Dan zijn wij nu toe aan de tweede termijn van de Staten. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de Gedeputeerde dankzeggen voor 

zijn uitvoerige beantwoording van de vele vragen die over de tafel zijn gegaan en vanzelfsprekend met 

name voor zijn beantwoording van de door de VVD-fractie gestelde vragen. 

Door collega-Statenleden zijn enkele opmerkingen gemaakt waarop ik graag wil reageren. 

In de richting van de heer Haverkort, die een aardige vergelijking maakte tussen een bakfiets en een 

gewone fiets, zou ik willen opmerken dat ik nog uit de tijd van de bakfiets stam en mij weet te 

herinneren dat het in gang krijgen van een bakfiets geweldig veel energie vergt, maar een goede 

bakfiets niet meer lawaai maakt dan een gewone fiets. 

Terugkomend op de de vorige week in het Natuurpark gevoerde discussie is de heer Haverkort ook 

nog even op het standpunt van de Milieufederatie ingegaan. Voor de Statenleden die niet bij die 

bijeenkomst aanwezig waren wil ik herhalen dat ik de heer Kastje letterlijk heb gevraagd: "Accepteert 

de Milieufederatie de eerder genomen beslissing tot uitbouw tot businessairport?". Zijn antwoord op 

die vraag luidde klip en klaar, "nee". Als in de dagen daarop een herbezinning heeft plaatsgevonden 
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en... 

 

De heer Haverkort: Het is goed dat de heer Van der Meulen de Staten over het verloop van die 

discussie inlicht, maar het is ook goed toe te lichten dat de heer Van der Meulen voor een heel mooie 

methodiek van vragenstellen had gekozen. De heer Kastje kon alleen "ja" of "nee" antwoorden, voor 

iets anders was geen ruimte. Dit ter toelichting. Collega Goossens, die ook verbaasd was over dat 

antwoord, heeft daarop een toelichting gevraagd en die toelichting kwam in mijn beleving overeen met 

hetgeen ik in eerste termijn naar voren heb gebracht. Onderschrijft de heer Van der Meulen dat? 

 

De heer Van de Meulen: Ik onderschrijf wat ik zoëven heb voorgelezen. Wij zijn daar samen... 

 

De heer Haverkort: Ik vraag u of u onderschrijft wat ik zoëven heb gezegd. 

 

De heer Van der Meulen: Volgens mij is het nu mijn beurt en komt u vanzelf aan de beurt. 

Ik heb aangegeven welke vraag ik aan de heer Kastje heb gesteld en het antwoord op mijn vraag was 

klip en klaar. Daarover kan geen misverstand bestaan. Als de Milieufederatie zich in de dagen daarna 

op die uitspraak heeft bezonnen en tot de conclusie is gekomen dat die uitspraak niet kan en wij in dit 

gebied niet zo in elkaar zitten, ben ik daar heel gelukkig mee. Is dat een helder antwoord? Het 

standpunt van de heer Kastje op die avond was nogmaals gezegd helder. Het woord "nee" is naar 

mijn mening niet voor meerdere uitleggen vatbaar. In de dagen daarna is echter opheldering gegeven. 

 

De heer Haverkort: Niet pas in de dagen daarna, volgens mij is dat al tien minuten later gebeurd toen 

de heer Goossens om een toelichting vroeg. Ik neem aan dat u gehoord hebt wat toen gezegd is. 

 

De heer Van der Meulen: Dat heb ik zeker gehoord, maar die toelichting was niet zo helder als de 

toelichting die wij in de dagen daarna hebben gekregen. Ik zal mijn verhaal over de Milieufederatie 

afmaken, mijnheer de voorzitter. 

Ik moet constateren dat een aantal van de door de Milieufederatie in de discussie ingebrachte 

elementen in het convenant is verwerkt en een groot aantal van de door de Milieufederatie in de 

discussie ingebrachte elementen deel zal uitmaken van de discussie over de tweede fase - de 

startnotitie daarvoor is inmiddels verschenen - die dus open zal worden gevoerd. Ik denk dat die 

discussie vrij lang zal gaan duren, misschien wel vier jaar. 

Vaststellend dat de Milieufederatie binnen de grenzen die zij acceptabel acht wel achter de uitbouw 

van de luchthaven tot businessairport staat, ben ik van mening dat het voor Milieufederatie mogelijk 

moet zijn dit convenant te ondertekenen. Ik doe in dit kader een beroep op de Milieufederatie en hoop 

dat zij aan dat beroep gevolg zal geven. 

De meeste van de door mij gestelde vragen zijn door de Gedeputeerde beantwoord, maar er is één 

vraag overgebleven waarop ik nog even wil terugkomen. Ik doel op mijn vraag over de windmo-

lenproblematiek en de daaraan gekoppelde vraag over de opheffing van het moratorium. Wij en ook 

de omwonenden hebben er begrip voor dat die zaken niet vanavond, morgen of de volgende week 

kunnen worden opgelost. Ik stel vast dat de beantwoording door het college positief is, zij het min of 

meer schoorvoetend van karakter. 

De VVD-fractie zou graag van de Gedeputeerde de toezegging willen horen dat het college het 

initiatief neemt om de gesprekken op de rails te zetten. Laten wij daarmee niet wachten totdat de 

discussie over de tweede fase zal zijn voltooid. Zoëven heb ik erop gewezen dat die discussie naar 

verwachting vier jaar in beslag zal nemen en de mensen willen geen vier jaar wachten. Als u de 

vertrouwensrelatie wilt optimaliseren, moet u het initiatief nemen en op korte termijn met de 

omwonenden om tafel gaan zitten om over deze zaken met elkaar van gedachten te wisselen. De 

heer Haverkort sprak zoëven over een spel, ik zou willen zeggen dat een dergelijk overleg hoort bij het 

spel dat erop gericht is het vertrouwen van de partners te winnen en de omwonenden de  

 

rol te kunnen laten spelen die ook hen in staat zal stellen dit convenant te ondertekenen. 

Voor wat de moties betreft volgen wij het college. Wij hebben geen behoefte aan de moties 1 tot en 

met 9 en ondersteunen ze ook niet. 
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U hebt zelf al aangegeven dat de Minister ons een vraag heeft voorgelegd en de Minister uiteindelijk 

de beslissing neemt. Via het convenant geven wij de Minister wat zij ons gevraagd heeft, niet meer en 

ook niet minder. Daarnaast wil ik naar voren brengen dat in de moties zaken zijn verwerkt waarover 

deze Staten niet gaan. De spelregels worden nu eenmaal door de RLD vastgesteld en op die stoel 

zitten wij niet. 

Tot slot nog een opmerking in de richting van de fractie van GroenLinks, die in haar motie heeft 

voorgesteld een sterke tarifering in te bouwen. Los van het feit dat wij de motie afwijzen wil ik daarbij 

nog één kanttekening maken. Het lijkt mij niet verstandig dat deze Staten bij welk bedrijf dan ook op 

de stoel van de directie gaan zitten. Ik zou dat uitermate ongepast vinden. 

 

Mevrouw Maters-Meuleman: Mijnheer de voorzitter. Wij kunnen instemmen met de tekst van het 

convenant en zijn tegen alle moties die zijn ingediend. 

De CDA-fractie nodigt het college wel uit te proberen de andere convenantpartijen, zoals de 

omwonenden, alsnog achter het convenant te krijgen. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het van belang is vast te stellen dat het 

convenant niet meer is - zo zie ik het althans - dan een instrument van de Minister om af te tasten of 

er in deze regio voldoende draagvlak is om de Luchthaven Lelystad, vooruitlopend op het toekomstige 

wettelijke instrumentarium, nu al de ruimte voor uitbreiding te bieden. Het zou jammer zijn als alleen 

de provincie en de gemeente dit convenant ondertekenen. Overigens zie ik evenals Gedeputeerde De 

Raad best nog wel mogelijkheden om ook bij de omwonenden draagvlak voor deze ontwikkeling te 

krijgen, nadrukkelijk voor deze ontwikkeling en niet voor de tweede fase, waarover nog een discussie 

moet worden gevoerd. 

Voor wat betreft de ingebrachte moties kan ik u mededelen dat de grootst mogelijke meerderheid van 

onze fractie de beantwoording door het college kan onderschrijven. Eén fractielid, mevrouw Van 

Hulten, is van mening dat de inhoud van de moties een versterking van het convenant betekent en zij 

zal daar dan ook voorstemmen. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. Uiteraard handhaaf ik de door mij ingediende moties. U zult 

niet anders van mij verwacht hebben. Waarom ik van mening ben dat het in de moties gestelde nodig 

is zal ik niet herhalen. 

De heer De Raad heeft aangegeven dat wij graag aan de landelijke vereisten voldoen. Het moest erbij 

komen dat wij dat niet zouden doen! Dat kan wel zo zijn, maar dat laat onverlet dat wij de ruimte 

hebben om met elkaar afspraken te maken die verder gaan. Het tweede slot is daarvan een 

voorbeeld. Niets weerhoudt ons ervan aanscherpingen aan te brengen. In eerste termijn heb ik een 

aantal moties ingediend en getracht de Staten van het belang van die aanscherpingen te overtuigen. 

Ik zal de moties kort langslopen en er niet al te uitgebreid bij stilstaan. 

In zijn reactie op het gestelde in motie 1 heeft de Gedeputeerde aangegeven dat de contour 

voldoende is en er bovendien nog een extra slot is. De heer De Raad heeft in dit verband ook over 

lijndiensten gesproken, ik vraag mij af of die onder de term "klein zakelijk verkeer" vallen. Ik denk dat 

dit een ontwikkeling is die wij niet met elkaar hebben afgesproken. 

Op ons voorstel een maximaal gewicht op te nemen was het antwoord van de Gedeputeerde dat wij 

de vrijheid van de ondernemer daardoor zouden belemmeren. Met de heer Van der Meulen ben ik het 

eens dat wij niet op de stoel van de ondernemer moeten gaan zitten, maar wij moeten ook niet alles 

aan de markt overlaten. Een beetje regulering kan best. In gewichtcategorie 1 vallen zo veel 

vliegtuigen, dat de gewenste activiteiten ruimschoots binnen deze gewichtcategorie kunnen 

plaatsvinden. Een Fokker 50 valt daar echter niet onder en dat zware ding van 38 ton ook niet, maar ik 

weet niet of wij dat erg moeten vinden. 

De baancode. Het is een feit dat baancode 3C vooruitloopt op fase 2, die MER-plichtig is. Mijns 

inziens mogen wij daarop niet vooruitlopen. Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn en handhaaf 

 

deze motie. 

Motie 3 over de tarifering. Het antwoord van de Gedeputeerde was dat de luchthaven de tarifering zelf 

moet regelen. Dat geeft ons niet de garantie dat het automatisch goed zal komen. Natuurlijk heeft de 
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luchthaven er belang bij binnen de slots te blijven, maar zo lang beide slots niet gehaald worden - in 

de komende jaren zal dat volgens de luchthaven zeker niet gebeuren - is het in het belang van de 

luchthaven zoveel mogelijk vliegtuigen, van welke zwaarte of breedte ook, binnen te halen en zullen 

dus weinig drempels worden opgeworpen. Vandaar mijn voorstel het element van de tarifering 

nadrukkelijker in het convenant op te nemen. Als wij de tarifering door de luchthaven zelf laten 

regelen, hebben wij geen enkele garantie dat het goed gebeurt. Het tegendeel is het geval, gediffe-

rentieerde tarifering is niet in het belang van de luchthaven. Ik heb daarin geen vertrouwen. 

 

De heer Van der Meulen: Wilt u voorstellen de tarieven hier te laten vaststellen? 

 

De heer Haverkort: Nee, het gaat mij niet om de tarieven maar om de verhouding. 

 

De heer Van der Meulen: Met andere woorden: als betaald wordt, dan mag het. 

 

De heer Haverkort: In het convenant is nu een verschil in tarifering opgenomen. Op Schiphol wordt dat 

systeem ook gebruikt. Dit is een uitstekend instrument dat breed gedragen wordt en algemeen wordt 

geaccepteerd. Ik begrijp uw vraag niet goed. 

 

De heer Van der Meulen: Ik zal mijn vraag herhalen. Mag het als ervoor betaald wordt? 

 

De heer Haverkort: Die vraag is niet aan de orde. 

De door mij ingediende moties hebben de samenstelling van een convenant ten doel dat aan een 

groot aantal randvoorwaarden voldoet en de inwoners van Flevoland extra zekerheden biedt. Dat is 

mijn enige doel. 

Ik ga verder met mijn betoog, mijnheer de voorzitter.  

Motie 5. De vraag of de contour wel of niet goed is getekend wil ik niet ter discussie stellen. Evenmin 

als u begrijp ik de berekeningen, maar dat geeft niet. Ik wil de berekeningen best accepteren en het 

lijkt mij leuk iets met die conclusie te doen. De conclusie is dat beide contouren zo goed als over 

elkaar heen lopen. Als dat zo is, maakt het voor de luchthaven niet uit of met een 50 dB(a) of met een 

65 dB(A) afkap wordt gewerkt en wij stellen daarom voor van 50 dB(A) uit te gaan. Niemand heeft 

daar last van, maar het heeft wel een voordeel, namelijk dat wij een signaal afgeven in de richting van 

de inwoners van Flevoland, die behoefte hebben aan zekerheid. Zij hebben aangegeven dat zij dit een 

belangrijk punt vinden, dus laten wij op dit punt een toezegging doen. Dat kost ons helemaal niks! 

Tot slot de relatieve ontkoppeling. Ik was even bang dat de Gedeputeerde zou vergeten daarover iets 

te zeggen, maar hij heeft dat gelukkig wel gedaan. In de commissievergadering voor de zomerperiode 

hebben wij het ook over dit onderwerp gehad en ik ben toen nogal van het antwoord van de 

Gedeputeerde geschrokken. Ik hoopte dat de vakantie louterend zou werken, maar de Gedeputeerde 

heeft mij teleurgesteld. 

Ik zal het door de Staten aangenomen Provinciaal Milieubeleidsplan, dat door alle fracties is 

ondertekend, er even bij pakken. Daarin staat - ik citeer -: "Bij een verdere uitbouw van de Luchthaven 

Lelystad stelt de provincie een minimale verstoring van het leefmilieu als randvoorwaarde. Dit betekent 

dat de provincie aan de uitbreiding van de luchthaven de hoogst mogelijke eisen of milieunormen zal 

stellen." Ik ben ze niet tegengekomen, mijnheer de voorzitter. Indien u deze motie afwijst, verwijst u 

zowel het Milieubeleidsplan als uw eigen werkprogramma naar de oud-papierbak. Het was bij het 

samenstellen en het vaststellen erg leuk om te coquetteren met wat wij allemaal willen, maar als het 

op de uitvoering van het milieubeleidsplan aankomt kiest u er kennelijk voor daaraan geen vervolg te 

geven omdat dat niet goed uitkomt. Moeten wij onszelf nog wel serieus nemen? U geeft aan dat wij 

dat niet per object of maatregel kunnen doen 

 

en ik kan mij daarbij best iets voorstellen, maar vraag mij wel af wanneer u met de uitvoering van de 

voornemens op het gebied van de relatieve ontkoppeling gaat beginnen. 

Ik heb er behoefte aan nog even op de reactie van de D66-fractie in te gaan. Wij hebben vandaag 

vele vragen horen stellen en antwoorden horen geven die wij natuurlijk wel verwachtten, maar ik moet 

u zeggen dat de bijdrage van D66 mij in onaangename zin heeft verrast. De facade dat D66 een partij 
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is die het milieu hoog in het vaandel heeft staan is nu definitief gevallen. In de landelijke politiek is heel 

recentelijk een discussie over bestrijdingsmiddelen gevoerd en op regionaal niveau spreken wij nu 

over de luchthaven. De Tweede Kamer-fractie van D66 is op tijd wakker geworden en ik roep de 

Statenfractie van D66 op ook wakker te worden. De fractie van D66 blijft voor de toekomst naar de 

startnotitie MER verwijzen, maar durft nu zelf niet te kiezen terwijl ik haar dat graag zou willen zien 

doen. 

Er is nog een punt dat mij nog veel meer verbaasd heeft... 

 

De heer Crebas: Mag ik kort op de woorden van de heer Haverkort reageren, mijnheer de voorzitter? 

 

De voorzitter: Houdt u het kort, u krijgt zo dadelijk nog een tweede termijn. 

 

De heer Crebas: De heer Haverkort doet het voorkomen alsof GroenLinks de enige partij is die voor 

het milieu opkomt, wat bij D66 tot grote irritatie heeft geleid. In mijn eerste termijn heb ik geschetst 

waar wij staan voor wat betreft de toekomst van de luchtvaart, namelijk het standstill-beginsel, en ik 

zal hetgeen ik daarover gezegd heb nu niet herhalen. Ik stel vast dat de fractie van GroenLinks haar 

toon aanzienlijk heeft gematigd en de sfeer veel constructiever is dan bijvoorbeeld afgelopen dinsdag 

in het Natuurpark Lelystad. Het gaat om de toonhoogte van het debat en ik stel vast dat GroenLinks in 

het kielzog van de Milieufederatie van meet af aan voor een hoge oppositionele toon heeft gekozen, 

wat onder anderen de omwonenden op het verkeerde been heeft gezet. Toevallig is de voorzitter van 

de Club van Omwonenden een neef van mij, een Groningse boer... 

 

De heer Haverkort: Hoe kunt u zeggen dat ik iemand op het verkeerde been zou hebben gezet? In die 

positie verkeer ik helemaal niet! 

 

De heer Crebas: Ik refereer aan een brief van de voorzitter van de Club van Omwonenden, waarin hij 

voor harmonieus overleg pleit. Ik ken hem als een Groningse boer - ik stam zelf uit die clan -en 

Groningse boeren laten elkaar niet vallen. Dit is de juiste toon. Ik verwijt GroenLinks en de 

Milieufederatie dat zij van meet af aan geclaimd hebben de enige partijen te zijn die voor het milieu 

opkomen. Van meet af aan is in de richting van de omwonenden de trend gezet dat dit de eerste stap 

zou zijn op weg naar de vorming van een groter, onbeheersbaar luchthavencomplex en dat wijzen wij 

af. 

 

De voorzitter: De heer Haverkort zet zijn betoog voort. 

 

De heer Haverkort: Ik weet niet of de heer Crebas nog iets voor de tweede termijn over heeft, dat 

moeten wij afwachten. 

Voordat ik mijn betoog voortzet wil ik graag op de woorden van de heer Crebas reageren. 

De Milieufederatie is een zelfstandige organisatie waarmee wij niet gelieerd zijn. De Milieufederatie en 

de fractie van GroenLinks in Flevoland afficheren zichzelf al jaren als milieupartijen. Dat wij de enigen 

zijn moet men niet ons, maar zichzelf verwijten. De heer Crebas stelde dat wij partijen op het 

verkeerde been zouden hebben gezet en een oppositierol zouden spelen. Me dunkt! Ik zit niet in het 

college, maar in de oppositie. Dat lijkt mij voor iedereen helder. Afgelopen dinsdag heb ik nadrukkelijk 

aangegeven wat men van GroenLinks mag verwachten. Ik heb gezegd dat onze fractie sinds kort uit 

vier leden bestaat. De totale Staten bestaan uit 47 leden. Zo ver gaat onze macht. Ik ben het niet eens 

met de suggestie dat ik iemand voor wat  

 

onze invloed betreft op het verkeerde been zou hebben gezet. Wel heb ik aangegeven dat wij graag 

meer invloed zouden willen hebben. 

Ik ga verder met mijn betoog. 

De door de heer Crebas gelegde relatie tussen de financiële steun aan de Milieufederatie en haar rol 

als onafhankelijk adviseur heeft mij nog veel meer doen schrikken dan de inhoud van de milieu-

argumenten van zijn fractie. Ik vind het onbegrijpelijk dat D66 kennelijk min of meer verwacht dat het 

geven van financiële steun gevolgen heeft voor de meningsvorming door de Milieufederatie. Ik vind 
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dat echt onbegrijpelijk. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter... 

 

De heer Haverkort: U hebt in tweede termijn de gelegenheid te reageren, mijnheer Crebas. 

 

De voorzitter: Dat maak ik uit, mijnheer Haverkort. De heer Crebas heeft het woord. 

 

De heer Van der Pijll: Het feit dat hier twee partijgenoten zitten speelt geen enkele rol begrijp ik. 

 

De voorzitter: Dat is een opmerking die ik u hoogst kwalijk neem. Ik verzoek u die opmerking terug te 

nemen. 

 

De heer Van der Pijll: Ik constateer dat u zojuist iemand hebt toegestaan gedurende drie minuten te 

interrumperen en ik kan mij herinneren dat u interrupties van mij en van mijn fractiegenoten van 30 

seconden al te lang vond duren. Dan is het niet zo gek dat ik deze conclusie trek. Als u zich daaraan 

stoort heb ik er echter geen probleem mee mijn opmerking terug te nemen. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Ik refereer aan het debat dat wij over een uitbreiding van het 

budget voor de Milieufederatie hebben gehad. Het argument daarvoor was dat de Milieufederatie 

onderbemensd zou zijn en geconfronteerd wordt met een groot aantal problemen, waaronder het 

Omgevingsplan, waarop zij deskundig en genuanceerd wil reageren. Ik heb gezegd dat wij, gezien de 

perikelen van de landelijke milieubeweging, die in een identiteitscrisis verkeert, het vermoeden hebben 

dat de rol van de Milieufederatie wel eens niet meer afgestemd zou kunnen zijn op wat in de provincie 

Flevoland leeft en ik moet vaststellen dat de wijze waarop de Milieufederatie in dezen heeft 

geopereerd mij gelijk heeft gegeven. 

 

De voorzitter: Ik stel de heer Haverkort voor zijn betoog af te ronden. 

 

De heer Haverkort: Mijnheer de voorzitter. De heer Crebas is in zijn reactie op mijn tweede termijn iets 

gematigder dan in zijn eerdere bewoordingen, waarmee hij heel nadrukkelijk aangeeft dat er een 

relatie zou zijn tussen de inhoud van het advies en de financiële tegemoetkoming voor de 

Milieufederatie. Wij betalen geen zwijggeld, wij willen een onafhankelijk advies en ik blijf het, ondanks 

de zojuist door de heer Crebas aangebrachte nuancering, onbegrijpelijk vinden dat een lid van de 

fractie van Democraten 66 deze relatie heeft gelegd. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ik ben dinsdagavond niet bij die bijeenkomst aanwezig 

geweest en op deze discussie zal ik dan ook niet ingaan. Eerlijk gezegd had ik er graag bij willen zijn. 

 

De heer Van der Meulen: Wij hebben u gemist! 

 

De heer Van Daalen: Zoals gezegd zou ik er heel graag bij zijn geweest. 

 

De heer Van der Meulen: De weg naar het Natuurpark is niet moeilijk te vinden, hoor! 

 

 

De heer Van Daalen: Dat weet ik, ik ben er onlangs nog geweest. 

In antwoord op hetgeen door de heer De Raad is gezegd wil ik terugkomen op hetgeen door mij in 

eerste termijn naar voren is gebracht. Dit convenant - een convenant in het algemeen - biedt geen 

rechtszekerheid en het voorliggende convenant heeft bovendien een aantal open einden in zich. Ik 

heb geprobeerd dat te illustreren door te refereren aan het onder artikel 3 over het tijdstip gestelde. Als 

je dat artikel goed leest, zou je kunnen veronderstellen dat de luchthaven de mogelijkheid heeft 600 

vliegbewegingen in één weekend toe te staan, zelfs 's nachts. Ik zeg niet dat de luchthaven dat zal 

doen, ik zeg alleen dat de tekst niet zorgvuldig is. Daarvoor vraag ik uw aandacht. 
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Het heeft mij enigszins verbaasd dat u zich min of meer verschuilt achter hetgeen de landelijke 

overheid wil doen. De landelijke overheid is op dit moment over 50 dB(A) en 65 dB(A) aan de praat en 

het is bekend dat bij de Raad van Staat ook iets speelt met betrekking tot de 50 dB(A). De Tweede 

Kamer heeft de 50 dB(A)-grens naast zich neergelegd, maar er wordt nog steeds over gesproken. Ik 

zou mij kunnen voorstellen dat wij als milieuprovincie, mede met het oog op de zekerheden die de 

omwonenden wensen, proberen de 50 dB(A)-norm te hanteren. Waarom zouden wij dat niet doen als 

binnenkort toch wettelijke maatregelen op dit gebied verwacht mogen worden? Ik heb begrepen dat 

50 dB(A) of 65 dB(A) voor de luchthaven geen verschil maakt. 

LDEN speelt op dit moment in Nederland nog geen rol en het doet mij deugd dat daaraan in de 

startnotitie wel aandacht is besteed. Ik denk dat LDEN voor de zekerheid van mensen rondom de 

luchthaven en de op de luchthaven gevestigde bedrijven een betere norm is omdat zij eenduidig is en 

meer rekening houdt met hetgeen daadwerkelijk gebeurt. Het zou mij een lief ding waard zijn als de 

LDEN-norm snel zou worden ingevoerd, maar dat is voor mij geen voorwaarde voor de ondertekening 

van dit convenant.  

De Gedeputeerde heeft gezegd dat hij achter het rijksbeleid staat en niet verder wil gaan dan het 

rijksbeleid aangeeft. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat wij, waar de Tweede Kamer een 

motie aanneemt die door de Minister wordt overgenomen, wel met rijksbeleid te maken hebben. 

Weliswaar heeft dat beleid nog niet tot wettelijke maatregelen geleid, maar het zou ons sieren als wij 

daarvan gebruik maken als wij daarover met de luchthaven praten. Laten wij wel zijn: toen wij in 1996 

over fase 1 spraken bestonden deze inzichten niet. Wij praten nu over het vooruitlopen op fase 2 en 

het lijkt mij dat dat geen pijn zal doen. Ik neem aan dat ook de heer Sicking zal zeggen dat dit met 

behulp van de verkeersleiding absoluut geen probleem zal opleveren. Eerlijk gezegd begrijp ik niet 

goed waarom u deze motie niet wilt meenemen en daarover niet met hem wilt gaan praten. 

De heer De Raad heeft één van onze vragen niet beantwoord. Ik heb gevraagd te bezien of de 

natuurparken en stiltegebieden ontzien kunnen worden. Op de ons in de afgelopen dagen aangele-

verde plaatjes zien wij bijvoorbeeld een vliegroute over de Oostvaardersplassen. Ik denk dat dit niet 

verstandig is, tenzij die vliegroute 2 kilometer hoog is want dan is er vrijwel geen verstorende invloed 

op de begane grond. Ik wil op deze vraag nog graag een antwoord vernemen. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Wij ondersteunen het betoog van de heer De Raad en 

complimenteren hem graag voor de deskundige wijze waarop hij dit dossier behandelt. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Dank voor de beantwoording. 

Na bestudering van alle stukken resteert bij ons nog één vraag. Als de Raad van State een uitspraak 

heeft gedaan over de 50 dB(A)-afkapnorm nemen wij aan dat de Minister daarvan kennis draagt en 

daarmee rekening houdt. 

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de motie van de ChristenUnie. De Minister heeft er waarschijnlijk zelf bij 

gezeten toen zij die toezegging deed en ik veronderstel dan ook dat zij dit element in haar beoordeling 

zal meenemen. 

 

De heer Van Daalen: De gedane toezegging betreft Schiphol en wij hebben het nu over een andere 

luchthaven. Vandaar dat ik gevraagd heb dit aspect hier ook mee te nemen. 

 

De heer Bogerd: Die vrijheid laten wij de Minister, mijnheer de voorzitter. Wij kunnen ons achter het 

convenant scharen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik zal de opmerkingen en vragen van de diverse fracties 

langslopen, mijnheer de voorzitter. 

In de richting van de fractie van de VVD, die het college gevraagd heeft voor wat betreft het 

moratorium en het windmolenbeleid nog daadkrachtiger op te treden, zou ik willen opmerken dat wij 

goed naar onze rol moeten kijken. Wij hebben een vigerend Streekplan en het is aan de gemeente het 

bestemmingsplan Buitengebied te maken. Ik kan mij goed voorstellen dat omwonenden samen met 

de gemeente gaan bekijken waar wat kan. Wij moeten voor de inpasbaarheid in het dan vigerende 

streekplan zorgen. Als die vraag wordt beantwoord, zijn wij graag bereid mee te denken. Dat is de 
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volgorde. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Wij kennen de kaders waarover wij praten en hebben 

niet om een daadkrachtiger beleid gevraagd. Wij willen dat de provincie, met name het college, meer 

initiatiefgericht gaat werken om de gesprekken op gang te helpen. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik wil u best toezeggen dat ik de gemeente zal vragen voortgang te 

maken met het bestemmingsplan opdat een start zal kunnen worden gemaakt. Dat zal de volgorde 

moeten zijn. Overigens heb ik dat in de richting van de heer Van Bochove al gecommuniceerd. 

In eerste termijn heb ik gezegd dat over het moratorium gesprekken hebben plaatsgevonden. Wij 

hebben de mogelijkheden bekeken en bij die gesprekken heeft Domeinen antwoorden gegeven, die 

wij straks bij vragen tegen het licht zullen kunnen houden. 

Aan de oproep van het CDA dat wij moeten proberen ook de omwonenden achter het convenant te 

krijgen zullen wij natuurlijk voldoen. Wij zullen de informatie die wij hebben, ook de contourkaartjes 

met informatie over de 50 dB(A) afkapwaarde, nogmaals aan de vertegenwoordigers van de Club van 

Omwonenden toezenden. Wij hebben dat al gedaan, maar als men daaraan behoefte heeft zullen wij 

de Club van Omwonenden die informatie graag opnieuw doen toekomen. Ik denk dat de informatie 

helder is en hoop dat deze informatie via de vertegenwoordigers van de Club van Omwonenden zal 

doorklinken. 

De heer Haverkort heeft in tweede termijn nogmaals een toelichting op de door hem ingediende 

moties gegeven. Ik kan daar mijn zienswijzen wel weer tegenover zetten, maar ik denk dat dat niet 

veel zal uitmaken. Kennelijk verschillen wij over een aantal punten van mening. 

Over de relatieve ontkoppeling wil ik nog wel iets zeggen. Ik wil vaststellen dat wat hier gebeurt binnen 

de bestaande contour valt. Als dat het uitgangspunt is, valt het gestelde in het convenant in mijn 

beleving binnen hetgeen door de heer Haverkort is voorgelezen en geldt vervolgens het verhaal over 

de relatieve ontkoppeling. 

De heer Van Daalen stelt zich op het standpunt dat de tekst onzorgvuldig is. Je kunt alles natuurlijk 

dichttimmeren, maar van ons hoeft dat niet. De invulling van het regime is aan de luchthaven. Als de 

heer Sicking dat op de door de heer Van Daalen geschetste wijze doet, zal hij snel door zijn contour 

heen zijn en kan hij niets meer ontwikkelen. De vraag van de heer Van Daalen lijkt mij overbodig, de 

ondernemer is mijns inziens kien genoeg om dat soort malle dingen niet te doen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben er al eerder in deze zaal over gesproken dat 

een ondernemer verstandig genoeg zou zijn om binnen een overeenkomst tot goede afwegingen te 

komen. Die ondernemer heeft verkeerde afwegingen gemaakt en bestaat niet meer. Ik denk dat het 

verstandig is dat partijen elkaar recht aan kijken en de juiste afspraken maken. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Naast mij hoor ik zeggen dat het milieuwinst zou als dat in dit geval 

ook zou gebeuren en de activiteiten zouden worden gestaakt.  

 

 

De heer Goossens: Is dat de compensatie? 

 

De heer Van Daalen: Nee, mijnheer Goossens. U hebt ons niet horen zeggen dat wij tegen de 

businessairport Lelystad zijn. Ik ben mijn betoog begonnen met de opmerking dat wij daarvoor zijn, 

maar wel vinden dat er een goed convenant dient te komen dat inhoudelijk steek houdt. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik kom bij het volgende punt van de heer Van Daalen, het 

rijksbeleid en de motie van Stellingwerf. Het is juist dat die motie betrekking had op Schiphol en dus 

van een andere orde is. Ik heb niet in beeld of de Minister dat soort invliegbewegingen en 

invlieghoogtes ook op het oog heeft voor de kleinere, regionale luchthavens. Als de Minister het in die 

motie gestelde serieus neemt, zal zij dat in haar ontheffing dan wel aanwijzing opnemen. Op dit 

moment kan ik daarover geen oordeel geven. Als het in de motie gestelde wet zou zijn geweest, zou 

het anders liggen. Wij hebben altijd gezegd dat wij de wettelijke voorwaarden niet in het convenant 
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behoren op te nemen omdat daaraan sowieso dient te worden voldaan. Dat geldt ook voor het 

handhavingsverhaal, waarover eveneens informatie is verstrekt. 

Dit brengt mij tot de opmerking van de heer Van Daalen over de stiltegebieden en het natuurpark. 

Voor die gebieden gelden landelijke afspraken en een gebruiksplan, waarin staat dat daar alleen op 

een bepaalde hoogte overheen mag worden gevlogen. Als dat niet gebeurt, komt de handhaving om 

de hoek kijken. Daarvoor hebben wij de commissie-28, die de luchthaven op het matje kan roepen als 

klachten binnenkomen, en de RLD, de politie. In relatie tot het convenant hebben wij in dit opzicht 

geen rol te vervullen. 

Wat door de fractie van de SGP over de 50 dB(A) is gezegd ben ik even kwijt... 

 

De heer Bogerd: GroenLinks heeft gezegd dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Ik 

neem aan dat die uitspraak wordt gerespecteerd. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ja. 

Ik ben klaar met mijn beantwoording, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

Wij hebben nog zeven moties te behandelen. Er zijn negen moties ingediend, waarvan er één is 

behandeld en één is ingetrokken. 

Ik zal de moties in volgorde aan de orde stellen, voor wat de besluitvorming betreft maakt dat niets uit. 

Ik stel voor over de moties bij handopsteken een besluit te nemen. 

 

Motie 1 van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en mevrouw Van Hulten. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, PvdA met uitzondering van mevrouw Van Hulten, CDA, 

D66, SGP en de fractie-Kalkman. 

 

Motie 2 van Groenlinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en mevrouw Van Hulten. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, PvdA met uitzondering  

    van mevrouw Van Hulten, CDA D66, SGP en fractie-Kalkman. 

 

Motie 3 van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fractie van GroenLinks, ChristenUnie en mevrouw Van Hulten. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, PvdA met uitzondering van mevrouw Van Hulten, CDA, 

D66, SGP en de fractie-Kalkman. 

 

Motie 4 van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en mevrouw Van Hulten. 

 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, PvdA met uitzondering  

    van mevrouw Van Hulten, CDA D66, SGP en de fractie-Kalkman. 

 

Motie 5 van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en mevrouw Van Hulten. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, PvdA met uitzondering van mevrouw Van Hulten, CDA 

D66, SGP en de fractie-Kalkman. 

 

Motie 7 van de GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en mevrouw Van Hulten. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, PvdA met uitzondering van mevrouw Van Hulten, CDA 

D66, SGP en de fractie-Kalkman. 

 

Motie 8 van de ChristenUnie wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 
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Voor stemmen: de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en mevrouw Van Hulten. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, PvdA met uitzondering van mevrouw Van Hulten, CDA, 

D66, SGP en de fractie-Kalkman. 

 

De voorzitter: Dan is nu de besluitvorming over het voorstel van het college aan de orde. 

 

Mevrouw Van Hulten-Delfgaauw: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen. 

Naar mijn mening is de beslissing over de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad tot business-

airport dermate belangrijk, dat daarop niet met een nogal snel ontwikkeld convenant, waarvan de 

rechtskracht zeer te betwijfelen valt en dat ook niet door de omwonenden en de Milieufederatie 

Flevoland zal worden ondertekend, mag worden vooruitgelopen. Ik ben van mening dat deze 

belangrijke uitbreiding in alle opzichten goed onderbouwd dient te worden, met name ook gezien de 

consequenties van een nog verdere ontwikkeling in de toekomst. Daartoe dient mijns inziens de 

koninklijke weg bewandeld te worden met alle daarbij bijbehorende procedures. 

 

De heer Haverkort: Ook ik wil graag een stemverklaring afleggen, mijnheer de voorzitter. 

Liever een goed dan een slecht convenant. Wij hebben getracht het voor ons liggende convenant te 

versterken. Het convenant dat nu voor ons ligt biedt volgens GroenLinks namelijk onvoldoende 

zekerheden voor het milieu, de omgeving, de gezondheid en de veiligheid van de inwoners van 

Flevoland in het algemeen. Wij zullen de ondertekening van het convenant daarom niet steunen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ook de fractie van de ChristenUnie zal de ondertekening 

van het convenant niet steunen. Wij zijn voor de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad tot een 

businessairport en vinden dat in het huidige convenant te weinig zekerheden geboden worden voor 

alle betrokkenen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten 

besloten, onder aantekening dat de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en mevrouw Van Hulten 

geacht wensen te worden te hebben tegengestemd. 

 

    12. Voorstel inzake aanvraag subsidie Stichting Sportaccommodaties Flevoland t.b.v. een "Bowlsac-

commodatie" te Almere. 

 

De heer Van Erk: Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie is ervoor dat in Almere een indoorbowls-

accommodatie tot stand komt. Wij hebben daarvoor enkele redenen, onder andere dat in het besluit 

goede voorwaarden zijn opgenomen. In het preadvies staat dat bowlers uit geheel Flevoland en 

misschien wel uit geheel Nederland in de toekomst van deze grootschalige accommodatie in onze 

provincie gebruik zullen kunnen maken. Onze goedkeuring betreft een subsidie onder voorwaarden 

van  150.000,-, oftewel 10% van de begroting van de stichting. 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. De CDA-fractie heeft bezwaar tegen de toekenning 

van een bedrag van  150.000,- aan de Stichting Sportaccommodaties Flevoland ter investering in de 

bouw van een indoor-bowlsaccommodatie in Almere door een uitbreiding van de Parkonhal. Voor 

deze uitbreiding is een bedrag van  1.457.000,- nodig, waarvan ruim  800.000,- gemeenschapsgeld. 

Het Ministerie van VWS en de gemeente Almere dienen, meer nog dan de provincie, ook fors in de 

buidel te tasten. Ruim  800.000,- subsidie ten behoeve van een vereniging van 93 leden is naar het 

oordeel van het CDA buitenproportioneel. Ook van de verwachte groei naar 300 leden in tien jaar is 

mijn fractie niet onder de indruk. 

Het CDA is van mening dat het ook om andere redenen niet wenselijk is dat deze subsidie wordt 

verstrekt. De huidige leden van de bowlsvereniging zijn op één na allen uit Almere afkomstig. De 

veronderstelling dat na het gereedkomen van de accommodatie uit alle hoeken van de provincie leden 

zullen toestromen voor het beoefenen van deze sport is niet onderbouwd en heeft meer weg van een 

wensdroom. Het lijkt de CDA-fractie, gelet op een eventuele precedentwerking, niet verstandig een 

provinciale subsidie te verstrekken voor een sportvoorziening die vooralsnog specifiek Almeers, dus 

gemeentelijk, lijkt te zijn. 
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De aanvraag wordt onder andere onderbouwd met het argument dat de sport bij uitstek geschikt is 

voor 55-plussers en minder-validen. In dit verband mag ik er op wijzen dat het SOGA, het Stedelijk 

Overlegorgaan Gehandicapten Almere, de overkoepelende organisatie voor gehandicapten in Almere, 

deze sport niet geschikt acht voor mensen met een handicap omdat de bal vrij zwaar is en de vloer 

niet geschikt is voor rolstoelen. Provinciale Staten stellen als voorwaarde voor toekenning van de 

subsidie dat de bouw zodanig uitgevoerd moet worden, dat het internationaal 

toegankelijkheidssymbool zal worden verkregen. Deze voorwaarde suggereert dat dit spel geschikt 

zou zijn voor minder-validen. Die functie heeft het ITS echter niet, dit symbool zegt alleen dat het 

gebouw voor gehandicapten toegankelijk is. Met andere woorden: mensen in een rolstoel kunnen naar 

de beoefening van deze sport komen kijken. De toegankelijkheid van nieuw te bouwen openbare 

voorzieningen voor rolstoelafhankelijken dient in de huidige tijd naar het oordeel van de CDA-fractie 

vanzelfsprekend te zijn. Het ITS herinnert daar nog eens aan, maar dit zou eigenlijk overbodig moeten 

zijn. 

 

De heer De Wit: Mijnheer de voorzitter. In de commissie zijn wij al uitvoerig op dit voorstel ingegaan. 

Hetgeen zojuist door mevrouw Hasper naar voren is gebracht is mij uit het hart gegrepen. Wij hebben 

echter nog een argument om tegen dit voorstel te stemmen, een argument dat voor ons nog zwaarder 

weegt, namelijk dat deze sport ook op zondagen zal worden beoefend. 

Wij wensen daarom aantekening dat wij tegen zijn. 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Het lijkt erop dat mijn reactie geen 

invloed zal hebben op het standpunt van de verschillende fracties, maar ik vind het toch passend de 

argumenten nog eens aan te geven die voor het college doorslaggevend geweest zijn bij het besluit dit 

voorstel aan de Staten voor te leggen. 

Terecht is door de CDA-fractie naar voren gebracht dat het gaat om een grote investering waarvoor 

een forse bijdrage van verschillende overheidspartijen gevraagd c.q. geleverd wordt. De beoordeling 

daarvan is een onderdeel van een totale afweging die moet plaatsvinden. Daarbij is slechts uiterst 

beperkt een relatie aanwezig tussen de hoogte van onze investeringsbijdrage en het aantal leden van 

de sportvereniging op dit moment. Veeleer is het feit aan de orde dat er   - dat is ook de wens van de 

Staten - een uitbreiding komt van sportaccommodaties die voor meer dan lokaal gebruik toepasbaar 

zijn. Dat is ook het criterium als het gaat om het bovenlokale karakter. Uiteraard is het juist dat het 

huidige ledenbestand buitengewoon eenzijdig is, maar ik herinner eraan dat wij enige jaren geleden 

bijvoorbeeld de atletiekvereniging in de Noordoostpolder met uitsluitend leden uit de Noordoostpolder 

juist vanwege de accommodatie die zou worden gerealiseerd een bijdrage hebben gegeven. Met 

andere woorden: het bovenlokale karakter wordt niet alleen bepaald door de leden, maar veeleer door 

de accommodatie. 

Aangegeven is dat bowls een sport is die vooral voor ouderen wordt georganiseerd. Waar de grens 

ligt weet ik niet, bewegen is voor iedereen nuttig. Er zijn fracties die ons daartoe dwingen  

 

door veel moties in te dienen, maar er zijn ook andere manieren om te bewegen en dit is één van de 

manieren. 

Ik begrijp de afweging van de CDA-fractie heel goed, maar ik wil daar toch iets tegenover zetten. Het 

college is het volkomen eens met hetgeen door mevrouw Hasper over de toegankelijkheid is gezegd. 

In onze subsidievoorwaarden is ook vastgelegd dat het gebouw, de accommodatie, voor minder-

validen toegankelijk moet zijn. Wij kunnen echter niet de voorwaarde stellen dat ook de sport voor 

minder-validen geschikt moet zijn. Dat is onmogelijk, maar dat dit een minpunt is wil ik best 

onderkennen.  

Het internationale toegankelijkheidssymbool slaat inderdaad op de toegankelijkheid van een 

accommodatie, eventueel voor sporters afhankelijk van hun handicap. Het is natuurlijk van belang de 

toegankelijkheid in het algemeen goed te regelen. 

U zult begrijpen dat ik het jammer vind dat de CDA-fractie het voorstel niet kan steunen, maar ik heb 

uiteraard begrip voor haar overwegingen. Het college deelt die overwegingen niet en dat geldt ook 

voor de overwegingen die door de SGP-fractie naar voren zijn gebracht. 

 

Mevrouw Hasper-Wolters: Mijnheer de voorzitter. Ik wil de Gedeputeerde graag dankzeggen voor zijn 
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antwoord, maar moet u mededelen dat zijn antwoord ons niet heeft kunnen overtuigen. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik begrijp dat de Gedeputeerde van beweging houdt en 

verzoek u daarom voortaan bij zitten en opstaan te laten stemmen. 

 

De heer Van Hemmen (Gedeputeerde): Dat is een verantwoordelijkheid van de voorzitter en ik weet 

dat hij iets minder van bewegen houdt dan ik. 

 

De voorzitter: Sterker nog: ik heb van mijn voorganger vernomen dat het bij zitten en opstaan 

stemmen in deze zaal wel eens een discussiepunt heeft opgeleverd. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten 

besloten, onder aantekening dat de fractie van het CDA met uitzondering van de Gedeputeerde en de 

fractie van de SGP geacht wensen te worden te hebben tegengestemd. 

 

    13. Sluiting. 

 

De voorzitter: Ik kan u de verheugende mededeling doen dat twee leden van onze Staten, de heer 

Leijten en mevrouw Van der Wee, hebben vastgesteld dat zij samen honderd jaar zijn geworden en u 

allen daarom graag een borrel willen aanbieden. 

De vergadering is gesloten. (23.10 uur) 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 5 

oktober 2000. 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

   


