
Provincie Flevoland 
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek 
 
Onderwerp:  Varend ontgassen versus Lelystad Airport 
Datum:  20 mei 2022 

 
Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,  
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor 
de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de toekomstige 
neerslag van kankerverwekkende stoffen als formaldehyde en benzeen en andere deels 
kankerverwekkende vluchtige organische stoffen na openstelling van vliegveld voor 
vakantievluchten. 
 
Partij voor de Dieren heeft in de commissievergadering van 11 mei 2022, 15:30 met instemming 
kennisgenomen, van het feit dat GS alles in het werk stelt om het varend ontgassen te doen stoppen, 
en daarmee de uitstoot van kankerverwekkende stoffen als benzeen, tolueen en MTBE in de wateren 
om Flevoland te stoppen.  
 
Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS: 

 
1. Heeft u kennis genomen van het artikel van Vlieghinder.nl “Uitstoot kankerverwekkende 

stoffen Schiphol honderd keer hoger dan gemeld bij RIVM”? 
https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/uitstoot-kankerverwekkende-stoffen-
schiphol-honderd-keer-hoger-dan-gemeld-b 

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat in de genoemde incomplete 
berekeningen van het RIVM al sprake is van een veel grotere neerslag van 
kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen dan eerder gerapporteerd? Zo nee, waarom 
niet? 

3. Bent u het met ons eens dat na een eventuele uitbreiding van Lelystad Airport met 
vakantievluchten, deze vliegtuigen voor een deel dezelfde kankerverwekkende stoffen 
over de Flevolandse bevolking sproeien als die bij varend ontgassen vrijkomen? Zo nee, 
waarom niet? 

4. Bent u het met ons eens dat de gezondheid van 440.000 Flevolanders belangrijker is dan 
economische groei en het faciliteren van vakantievluchten? Zo nee, waarom niet? 

5. Bent u het met ons eens dat de verspreiding van kankerverwekkende stoffen in de lucht 
boven de hoofden van de Flevolandse bevolking veel gevaarlijker is dan dampen die in de 
wateren rond Flevoland worden uitgestoten? Zo nee, waarom niet? 

6. Bent u het met ons eens dat nu we deze kennis van de uitstoot van kankerverwekkende 
stoffen door vliegtuigen hebben bovenop de al bekende negatieve effecten op het 
klimaat door de uitstoot van broeikasgassen, we de uitbreiding van Lelystad Airport 
moeten heroverwegen. Zo nee, waarom niet? 

7. Bent u bereidt om vanuit oogpunt van, de nieuw verworven feiten over, het 
gezondheidsrisico van alle 440.000 Flevolanders bij de minister van L&V aan te dringen 
om de procedures voor uitbreiding van het vliegveld te stoppen? Zo ja, hoe gaat u dit 
concreet bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet? 
 
 

Sylvia Kers, Partij voor de Dieren Flevoland 
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