
 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

Betreft: Schade door Lelystad Airport 
 

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 10 februari 2020, 
 
Overwegende dat 

- de politieke ontwikkelingen rond de opening van Lelystad Airport zich versneld 
aandienen; 

- in toenemende mate duidelijk wordt hoezeer het besluit tot opening van dit 
vliegveld grote negatieve gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid en de natuur 
in en om onze gemeente; 

- de informatie vanuit het ministerie, uit oogpunt van behoorlijk bestuur, sterk te 
wensen over laat qua transparantie en juistheid van informatie; 

- in de beeldvorming nu vooral de stikstofproblematiek domineert in het debat 
over Lelystad Airport, terwijl er sprake is van een opeenstapeling van negatieve 

factoren, waar stikstof er één van is; 
 
Constaterende dat  

- de gemeente Zwolle in een eerder stadium, in afstemming met de regio, grote 
twijfels heeft geuit over de juistheid van de berekeningen en uitkomsten van de 

eerste en tweede MER; 
- de mogelijkheid zich voordoet voor een ieder die waardevermindering verwacht 
van zijn woning om vóór 1 april 2020 een schadeclaim aan te kondigen door 

middel van een zogenoemde Stuitingsbrief1; 
- dit een concrete actie is waarmee vanuit de regio Zwolle benadrukt wordt dat 

er ook een behoorlijke economische schaduwzijde zit aan de opening van 
Lelystad Airport; 
- woningbouwcorporaties voor haar bezit in de regio ook van deze mogelijkheid 

tot het claimen van schade gebruik kunnen maken; 
- vanuit de gemeente Zwolle, in afstemming met de provincie en regio, krachtig 

en openlijk stelling moet worden blijven genomen tegen het voornemen tot 
opening van Lelystad Airport, voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld; 
 

Verzoekt het college 
- de gemeenteraad, inwoners van en woningbouwcorporaties in de gemeente 

Zwolle op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen rondom Lelystad 
Airport; 
- deze partijen te informeren over de mogelijkheid van het indienen van de 

stuitingsbrief door middel van een informatieavond, aangekondigd in Huis-aan- 
Huis krant als de Peperbus; 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
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1 Bijlage 1 voorbeeld Stuitingsbrief 


