
 
   

 
 
Groningen, 20 maart 2017 

 
Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS 

ex artikel 46 RvO betreffende het  bericht in diverse media over de noordelijke aanvliegroutes van 

vliegtuigen voor Lelystad Airport 
 
Geacht college, 

De Partij voor de Dieren Statenfractie heeft van bewoners en media1 verontrustende berichten 
ontvangen over de mogelijke toename van het aantal laagvliegende Boeing-toestellen door de 
uitbreiding van Lelystad Airport boven onder andere onze provincie. Wij maken ons daarom zorgen 
om de daarmee samenhangende milieuoverlast en  geluidshinder. 

Wij stellen u daarom graag de volgende vragen.   

 

1. Kunt u uiteenzetten of met zekerheid te zeggen is dat er extra vluchten over onze provincie 
zullen gaan plaatsvinden?  

2. Zo ja, om hoeveel extra vluchten gaat het en op welke vlieghoogte zullen zij vliegen? Zo 
nee, bent u bereid dat uit te zoeken? Zo nee, waarom niet?  

3. Is het college bekend met de nadelige gevolgen voor het milieu en de geluidshinder als de 
extra vluchten laag vliegen? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de rust van onze 
bewoners? Wat betekent het voor onze stiltegebieden en voor N2000 Waddenzee en haar 
bewoners?  Graag een gemotiveerd antwoord.  

4. Zo ja, bent u bereid om actie te ondernemen zodat onze provincie niet overladen wordt 
met geluidshinder en milieuoverlast? Zo nee, waarom niet?  

5. In Overijssel zullen de Boeings op 1800 meter (6000 voet) overkomen. Dit kan soms 1500 
meter zijn en bij drukte incidenteel zelfs 900 meter. Kan het college ons de zekerheid geven 
dat vliegroutes op deze hoogte niet ook boven onze provincie zullen plaatsvinden?  

6. Volgens het Dagblad van het Noorden zou niet alle informatie met betrekking tot de 
vluchtroutes, de hoogte en de frequentie van de vluchten openbaar zijn. Bent u het met 
ons eens dat zonder openbaarheid van die gegevens het niet mogelijk is een goede 
inschatting te maken van de gevolgen voor onze provincie, onze bewoners en de natuur? 
Bent u bereid om die gegevens op te vragen en met ons te delen? Zo nee, waarom niet? 

7. Kunt u ons vertellen of er gevolgen zijn voor de instandhouding en de uitbreiding van de 
vliegbewegingen van en naar vliegveld Eelde als de overlast door vliegtuigen nu (mogelijk) 
al in zulk een sterke mate toeneemt?  

                                                 
1 http://www.dvhn.nl/groningen/Vliegtuigen-scheren-binnenkort-laag-over-het-Noorden-22077002.html en 

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/175638/Lelystad-Boeings-gaan-mogelijk-laag-over-Groningen-vliegen  
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Met vriendelijke groet, 

 
Kirsten de Wrede  

Partij voor de Dieren  
 
 
 
 


