
   

Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

Betreft: Vlieghoogte vliegtuigen luchthaven Lelystad boven Zwolle 

 

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 13 maart 2017: 

 

Constaterende dat: 

• Er sinds geruime tijd onduidelijkheid en vragen blijven over de vlieghoogte van dalende 

vliegtuigen die over Zwolle richting luchthaven Lelystad vliegen; 

• De gemeenteraad door middel van een brief van het college en een brief van de heer 

Alders namens de Alderstafel op 8 maart jl. is geïnformeerd over het feit dat de 

uitgangspunten in het Luchthavenbesluit 2015 onverkort van kracht blijven;  

• In de brief van de Alderstafel wordt omschreven dat boven centraal Overijssel op 6000 

voet wordt gevlogen tot nabij Zwolle waar de daling wordt ingezet; 

• De heer Boerman als gedeputeerde in de provincie Overijssel inmiddels een vaste plek aan 

de Alderstafel heeft, waar hij opkomt voor de belangen van de Overijsselse gemeenten; 

wat er echter concreet met eerder gedane suggesties uit de omgeving wordt gedaan, blijkt 

niet uit de ontvangen brieven; 

 

Van mening dat: 

• De aanvliegroutes zo optimaal mogelijk dienen te zijn, in het kader van alle belangen die 

daarbij een rol spelen, zoals geluidshinder en andere milieueffecten; 

• De openstelling van de luchthaven een jaar is opgeschoven naar 1 april 2019, wat betekent 

dat er tijd kan worden genomen voor een optimalisering van de vliegroutes en hoogtes; 

• het verzoek daartoe aan de staatssecretaris van I&M kenbaar kan worden gemaakt via de 

Alderstafel in persoon van Overijssels gedeputeerde, de heer Boerman. 

• de Overijsselse gemeenten Dalfsen, Hellendoorn, Raalte en Steenwijkerland het verzoek 

om onderzoek naar een Continous Descent Approach (glijvluchtnadering) reeds kenbaar 

hebben gemaakt bij de gedeputeerde. 

 

Roept het college op: 

• de gedeputeerde in Overijssel, tevens deelnemer aan de Alderstafel, te verzoeken de 

staatssecretaris van I&M een onderzoek te laten doen naar een Continous Descent 

Approach en eerder genomen besluiten daarop aan te passen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de D66 fractie, 



Claudia van Bruggen 

 


