
Motie  

 

 

Onderwerp: Airport Lelystad! 

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 22 januari 2018, 

Gelezen: 

 dat de Zwolse coalitiepartijen duidelijkheid eisen voor de Zwolse inwoners over de 

aanvliegroutes van Lelystad Airport en dat de coalitiepartijen zich daarover hebben 

uitgesproken in de Stentor d.d. 5 januari 2018; 

 dat de Zwolse oppositiepartijen daarover niet anders denken en zich daarover op andere 

wijzen eerder hebben uitgesproken. 

Constaterende dat: 

 De Zwolse coalitiepartijen en de Zwolse oppositiepartijen allemaal het zelfde willen op dit 

dossier, namelijk: 

1. duidelijkheid voor de Zwolse inwoners;  

2. in ieder geval geen opening van Lelystad Airport zolang het luchtruim niet opnieuw is 

ingedeeld op basis van een juiste milieu effect rapportage; 

3. de voornoemde duidelijkheid- zonder escapes- te bekrachtigen middels deze motie; 

en dat: 

4. indieners/ondersteuners van deze motie- ieder los van elkaar- meerdere, verschillende 

en aanvullende redenen kunnen hebben om tegen de opening van Airport Lelystad te 

zijn. Maar met het indienen/ondersteunen van deze motie er blijk van geven, de 

strekking van deze motie in gezamenlijkheid met andere fracties te delen. 

Spreken zich als gemeenteraad van Zwolle uit: 

 tegen de opening van Airport Lelystad te zijn zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld 

op basis van een juiste milieu effect rapportage. 

En roepen daarbij het College van B&W op: 

 om alle wettelijke en politiek democratische mogelijkheden te gebruiken dan wel in te 

zetten, om het laagvliegen boven Zwols grondgebied te voorkomen zolang het luchtruim niet 

opnieuw is ingedeeld op basis van een juiste milieu effect rapportage; 

 de raad en de inwoners van Zwolle over de voortgang van dit dossier actief te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Michiel van Harten, fractie GroenLinks;  
Brammert Geerlink, fractie SP;  
Martijn van der Veen, fractie CDA;  
Orhan Cetin, fractie Cetin; 
William Dogger, fractie Swollwacht. 


