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Onderwerp

Provinciale Staten

Vaststelling Tweede wijziging Luchthavenregeling zweefvliegterrein Biddinghuizen.

7 december 2016
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor:
1.

Beslispunten

Lelystad

1. De Tweede wijziging van de Luchthavenregeling zweefvliegterrein Biddinghuizen vast te stellen.

8 augustus 2016
Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

De activiteit behoort tot programmaonderdeel ‘5.1 Milieu incl. omgevingsdienst’ van het programma ‘Energie, milieu en klimaat’.

1951280
Inlichtingen

G. Tekeli / J.S Elzinga
3.

Eerdere behandeling

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbesluit op 17 mei 2016 vastgesteld
en vrijgegeven voor inspraak. Op 19 mei 2016 bent u middels een mededeling
nader geïnformeerd over de voorgestelde wijziging.
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1. Provinciale Staten zijn bevoegd tot vaststelling van de Tweede wijziging van de Luchthavenregeling zweefvliegterrein Biddinghuizen.
5.

Verdere behandeling PS

Na besluitvorming over dit Statenvoorstel is er geen verdere betrokkenheid
van Provinciale Staten.
6.

Korte toelichting op voorstel

Het ontwerpbesluit heeft na bekendmaking van de inhoud daarvan in de
huis-aan-huisbladen in Zeewolde en Dronten, van 19 juni tot en met 20 juli
2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn geen zienswijzen ontvangen.
7.

Beoogd effect

Statenvoorstel

Met deze wijziging wordt beoogd het zweefvliegterrein Biddinghuizen meer
flexibiliteit te geven ten aanzien van het uitvoeren van sleepvluchten. Dit op
verzoek van Zweefvliegclub Flevo.
8.

Argumenten

1.1 De Tweede wijziging van de luchthavenregeling zweefvliegterrein Biddinghuizen is in overeenstemming met de aanvraag van de Zweefvliegclub
Flevo.
Op 13 april 2016 is een verzoek ontvangen van Zweefvliegclub Flevo voor een
wijziging van de luchthavenregeling. Deze aanvraag betrof een wijziging van
een beperking van het gebruik van een sleepvliegtuig op maximaal 25 dagen
naar een beperking in een maximaal aantal sleepvluchten.
1.2 De Tweede wijziging heeft geen gevolgen voor de milieubelasting in de
omgeving.
De wijziging betreft een andere verdeling over het jaar van het gebruik van
het zweefvliegterrein. Het maximaal aantal sleepvluchten wordt met het onderhavig besluit gemaximaliseerd.
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9.

Kanttekeningen

N.v.t.
10.

Bijlagen
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