MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DF DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: ƒ J2 )
(In te vullen d(Atr_d^riffier)

Onderwerp:

Vliegroute B++ Lelystad Airport

Agendapunt:

10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

27 september 2017

Constaterende dat:
- naast inwoners van Flevoland ook die van Gelderland, Overijssel en Friesland zich zorgen maken over de
vliegroutes van Lelystad Airport ivm de laag overvliegende vliegtuigen en ^68.000 handtekeningen aan de
Tweede kamer zijn aangeboden;
- dat de huidige vliegroute over Gelderland pal over vliegveld Teuge gaat en naar verwachting dit zal leiden
tot het faillissement van het vliegveld en daardoor werkgelegenheid vlieren gaat;
- onder andere VNO-NCW, Vliegveld Teuge, Nationale Paracentrum,^rovindie Gelderland en Adecs Airinfra bij
de Staatssecreataris pleiten voor vliegroute variant B++
- uit onderzoek blijkt dat vliegroute B++:
• ruim 20 kilometer korter is;
• vliegtuigen daardoor korter op relatief lage hoogte vUes^n;
• in Gelderland en Overijssel over veel minder dorpen ei^oonkemen loopt met als resultaat circa
90% minder geluidsoverlast dan de huidige vliegroute!
• leidt tot een besparing van 2,5 min liter brandstof oer jaar en minder C02-uitstoot;
• de aangewezen stiltegebieden op de Veluwe vrij bkvjven;
• het gebied boven en rondom luchthaven Teuge vpij blijft en de bedreigingen voor het voortbestaan van
het Paracentrum en de Luchthaven Teuge weg ^eemt
- vorige week in de Tweede Kamer over de vliegroute is gesproken en het debat 28 september a.s. wordt
vervolgd;
- de staatsecretaris heeft toegezegd, op verzoek/an de Tweede Kamer vliegroute B++ nader te onderzoeken;
Overwegende dat:
- vliegroute B++ ook in Flevoland voor veel mihder geluidshinder zorgt in met name Biddinghuizen;
- de huidig geplande lage vliegroute over d f Oostrand van Flevoland negatieve invloed heeft op de vele
recreatie bedrijven;
- steun van Provinciale Staten van Flevoland voor de vliegroute B++ van invloed is in het debat en
besluitvorming in de Tweede kamer o p i s september a.s. en dus de laatste kans is om de inwoners van
Biddinghuizen zoveel mogelijk te ontzfen van geluidshinder van Lelystad Airport;
- Provinciale Staten van Flevoland als taak heeft te zorgen voor een goed leefklimaat van alle inwoners van de
provincie;
•

Verzoeken het college / ^'Dragen het college op /

•

Spreken uit

om vliegroute B++ als voorkeure route te kiezen en dit kenbaar te maken bij de staatssecretaris Dijksma en de
leden van de Tweede Kamer,/'oorafgaande aan het debat op 28 september 2017.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Judith Staalman. GroenLinks

Handtekening initiatiefnemer:
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Aldus besloten in de ooenbare vereaderins van Provinciale Staten van
Statengriffier,
A. Kost

Voorzitter,
L. Verbeek
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