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Artikel 21 .c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie n r . :
(In te vullen door

Onderwerp:

Opening Lelystad AirPort

Agendapunt:

10

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

13 december 2017

Constaterende dat:
• Nederland een maatschappelijk en economisch groot belang heeft bij een goede internationale
bereikbaarheid, waarbij de luchtvaart onontbeerlijk is;
• De regering heeft in de Luchthavennota (2009) een nationale afweging gemaakt om Lelystad AirPort aan te
wijzen als "twin airport" van Schiphol, vanuit het selectiviteitsbeleid;
• De ontwikkeling van Lelystad AirPort is noodzakelijk om de positie van Schiphol als mainport te behouden en
gelijktijdig de stijgende vraag naar luchtvervoer in de toekomst te kunnen blijven accommoderen;
• Kabinet en Kamer hebben in 2015 het Luchthavenbesluit genomen waarmee feitelijk de vergunning is
afgegeven om de uitbreiding van Lelystad AirPort te realiseren;
• De openstelling van luchthaven Lelystad is vastgesteld op 1 april 2019;
• Hoewel de te verwachten geluidbelasting buiten Flevoland navenant lager zal zijn, de communicatie met
inwoners in deze gebieden onvoldoende is gebleken;
• Er op dit moment een onderzoek gaande is naar mogelijke onvolkomenheden in de MER Lelystad AirPort;
• Het rijk zich onvoldoende heeft ingespannen om tot een tijdige herindeling van het luchtruim te komen;
• Er een maatschappelijk discussie is ontstaan over uitstel van de opening van Lelystad AirPort op 1 april 2019
in relatie tot de herindeling van het nationale luchtruim;
• De gehouden consultaties onder de inwoners uit Flevoland en omliggende regio's in o.a. Overijssel en
Gelderland uitwijzen dat LelystadAirPort kan rekenen op een groot draagvlak (ca. 70%).
Overwegende dat:
• Lelystad Airport zorgt voor de noodzakelijk ontlasting van het vliegverkeer van Schiphol en omgeving;
• Lelystad Airport substantieel bijdraagt aan de economische structuurversterking van Flevoland en ook
omliggende regio's waaronder Overijssel, Gelderland en Friesland;
• Rijk en regio op dit moment een grootschalige investering plegen van ca. €140 min. met de aanleg van de
benodigde infrastructuur;
•Het bedrijfsleven en ook onderwijssectoren hebben geanticipeerd en geïnvesteerd om te kunnen bijdragen
aan en te profiteren van de economische ontwikkeling van Flevoland als gevolg van de uitbreiding
LelystadAirport;
•Overheden te allen tijden als betrouwbare partner dienen te fungeren, uitstel ondermijnt het vertrouwen in
een betrouwbare overheid;
•Uitstel van de opening zal leiden tot ernstige belemmering in de noodzakelijk economische ontwikkeling en
groei van werkgelegenheid en betekent een verlies van enkele honderden directe banen (ca. 400 Fte)
•Ook indirecte werkgelegenheid van toeleverende bedrijven, dienstverlening op en rond de luchthaven en ook
de koppeling met onder andere de regionale toeristische sector zal zich bij uitstel van opening niet
ontwikkelen;

•

Verzoeken het college /

|3 Dragen het college op /

El Spreken uit

•de opening van luchthaven Lelystad te handhaven op 1 april 2019;
•een betrouwbare overheid is een groot goed, daarom de gemaakte afspraken rondom Lelystad Airport
gewaarborgd dienen te worden, zodat de opening op 1 april 2019 doorgang kan vinden.

En dragen het college op:
•Met inachtneming van de genoemde overwegingen maximale inspanning te leveren om uit te dragen en bij de
regering erop aan te dringen dat de openstelling op 1 april 2019 van Lelystad AirPort dient te worden
gehandhaafd;
• De regering te verzoeken een versnelling aan te brengen in de herindeling van het luchtruim.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

C. Schotman (CDA), T. Smetsers (D66), VVD, SP, Christenunie, PvdA, PW
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