MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 5
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Exitstrategie Lelystad Airport
Agendapunt: 9a
Onderwerp Statenvoorstel: Perspectievenbrief 2020-2024
Nummer Statenvoorstel: 2615369

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 24 juni 2020
Constaterende dat:
-

De ontwikkeling van Lelystad Airport in de Tweede Kamer wederom in opspraak is vanwege gebrekkig
voldoen aan de voorwaarden;
In Flevoland de stikstofcrisis en de klimaatcrisis nog steeds aan de orde van de dag zijn;
De perspectievenbrief de stikstofcrisis en de klimaatcrisis als twee van de belangrijkste uitdagingen
voor komende jaren benoemt;
Uit nieuwe berekeningen van Horyzon blijkt dat Lelystad Airport 20% minder banen zal opleveren dan
aanvankelijk verwacht;

-

Overwegende dat:
De ontwikkeling van een nieuw vliegveld op geen enkele manier de duurzaamheidsdoelstellingen van
de provincie Flevoland ten goede kan komen;
Naarmate de klimaatcrisis verergert de kans steeds kleiner wordt dat Lelystad Airport daadwerkelijk
open zal kunnen gaan;
De toename in werkgelegenheid, die altijd een belangrijk argument vóór Lelystad Airport heeft
gevormd, nu blijkt tegen te vallen;
Er aangifte is gedaan tegen topambtenaren en de voormalige directeur van Lelystad vanwege het
vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport;

□

Verzoeken het college
−

/

□

Dragen het college op / X Spreken uit

Dat Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk met een exitstrategie moet komen voor Lelystad Airport,
om verdere verspilling van geld, middelen, grondstoffen en natuur te voorkomen;

en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

