PROVINCIE

FLEVOLAND

MOTIE VREFMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie n r . :
(In te vullen door de'

Onderwerp:

MER Uitbreiding Lelystad Airport

Agendapunt:

10

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

13 december 2017

Constaterende dat:
- Er veel verschillende actiegroepen zijn die omwille van de overlast strijden voor hogere vliegroutes en
ontevreden zijn over de transparantie van het proces;
- Oud-staatssecretaris Dijksma op 17 oktober 2017 heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt in de MER;
- Er diverse alternatieve routes door luchtvaartexperts zijn aangereikt, waar niet op ingegaan is;
- er op 26 oktober 2017 een nieuw kabinet is beëdigd met een nieuw ministerie van l&W;
- op 2 november 2017 de internetconsultatie over Lelystad Airport is gesloten;
• er ruim 6500 reacties zijn ingediend op de internetconsultatie van het ministerie van l&V^;
- het Rijk zich onvoldoende heeft ingespannen om tot een tijdige herindeling van het luchtruim te komen;
- de Provincie Gelderland wil dat het ministerie van Infrastructuur de procedure rond de uitbreiding van
Lelystad Airport opnieuw start;
- de Provincie Overijssel eerste een herindeling van het luchtruim wil voordat er extra vliegbewegingen
plaatsvinden van en naar Lelystad Airport
- er op korte termijn een Kamerdebat plaatsvindt over de fouten in het milieu effect rapportage waarin
tevens de internet consultatie een belangrijke rol speelt;
Overwegende dat:
- Provinciale Staten streven naar een transparante overheid en daar in dit proces geen sprake van is;
- Provinciale Staten streven naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de
natuur;
- Uitbreiding van Lelystad Airport en vliegen tot een hoogte van 1800 meter heeft als gevolg meer
geluidsoverlast, meer schade voor volksgezondheid en milieu en meer kans op botsingen met vogels;
- Het onwenselijk is om een luchthaven uit te breiden ten tijde van een klimaatcrisis;
•

Verzoeken het coUege /

^

Dragen het college op /

•

Spreken uit

- namens de Provincie geen verdere uitspraken te doen voordat de MER commissie een uitspraak heeft gedaan
over de aangepaste MER en er een debat heeft plaatsgevonden over de internetconsultatie;

en;
- ervoor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat
het luchtruim is heringedeeld op een wijze dat overlast tot een minimum is beperkt.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren
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