
 

 

 

 
Motie 

  

  

 
Raadsvergadering 20 december 2021 

 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het 
niet op de agenda opgenomen onderwerp: 
 
 

“Geen laagvliegroutes Lelystad Airport boven Dalfsen”: 
 
 
De gemeenteraad van Dalfsen:  
 
overwegende dat: 

- de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu.(artikel 21 van de Nederlandse Grondwet) 

- de gevolgen van milieuvervuiling toenemen. 
- het van belang is om de klimaatschade en schade aan onze leefomgeving te beperken of te 

voorkomen. 
- het van belang is dat inwoners en/of hun volksvertegenwoordigers hun recht op een schone 

lucht en klimaat opeisen, desnoods juridisch. 
- inwoners en of hun volksvertegenwoordigers zich bij voorkeur niet willen aanpassen aan 

klimaatschade maar het recht opeisen op een schone lucht en gezond klimaat in hun 
leefomgeving. 

- er beweging zit in de juridische en maatschappelijke discussie. 
- de inzet door de gemeente Dalfsen al op 30 november 2016 is geformuleerd in de notitie 

Uitbreiding Luchthaven Vliegveld Lelystad en in vervolgdocumenten. 
- op basis van toezeggingen van de minister verwacht wordt dat laagvliegroutes boven gemeente 

Dalfsen vermeden worden 
 
constaterende dat: 

- de minister van I&W op 2 december 2021 aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat het niet 
is gelukt om de laagvliegroute van Lemelerveld naar Zwolle op te lossen; 

- daarmee niet is voldaan aan eerder gewekte verwachtingen, gestelde voorwaarden en gedane 
toezeggingen 

- in toenemende mate duidelijk wordt hoezeer deze laagvliegroute negatieve consequenties zal 
hebben voor de leefbaarheid, onze leefomgeving en de natuur; 

 
spreekt uit dat: 

- de gemeente Dalfsen haar inspanningen zal voortzetten om de gevolgen van de uitbreiding van 
Vliegveld Lelystad op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voor het Vechtdalgebied 
in het algemeen en de (inwoners van) gemeente Dalfsen in het bijzonder zo beperkt mogelijk te 
houden, evenals die voor de Aero Club Salland. 

- de gemeente Dalfsen hiermee aansluit bij de motie van Provinciale Staten van Overijssel van 
15 december 2021 “Geen laagvliegers boven Overijssel”. 

- de gemeente Dalfsen waar mogelijk samenwerkt met andere gemeenten en de Provincie als 
dat het gezamenlijke doel dient. 

- Lelystad Airport niet geopend mag worden alvorens de laagvliegroutes over Overijssel zijn  
verdwenen 

- de herinrichting van het luchtruim, waardoor laagvliegen op grote afstand van Lelystad wordt 
voorkomen, zo spoedig mogelijk bepaald en ingevoerd moet worden. 
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verzoekt het college: 
- dit standpunt over te brengen aan de minister 
- te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om laagvliegroutes boven Overijssel 

alsnog af te kunnen wenden en deze mogelijkheden zo nodig in te zetten; 
- de gemeenteraad te blijven informeren over de voortgang op dit dossier, 

 
 
 
en gaan over tot de orde van de dag, 
 
 
de indieners, 
 
 
 
Ben Schrijver      Leander Broere     Betsy Ramerman    
D66    PvdA    CDA 
 
   
 
 
Wim van Lenthe      Luco Nijkamp      Gerrit Jan Veldhuis 
Gemeentebelangen   ChristenUnie      VVD 
 
 
 

Toelichting: 
 
Deze motie “Geen laagvliegroutes boven Dalfsen” is mede gebaseerd op en in lijn met de inzet van de 
gemeente Dalfsen (in samenwerking met andere gemeenten en de Provincie) die o.a. te vinden is op: 
https://ris.dalfsen.nl/themas/Uitbreiding-vliegveld-Lelystad 
 
De inzet van inwoners voor een schone en gezonde leefomgeving blijkt uit de informatie o.a. te vinden 
op: 
https://satl-lelystad.nl/2021/12/15/lelystad-airport-niet-openen-is-de-enige-juiste-beslissing-voor-
nederland/ en https://hoogoverijssel.nl/ 
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