Schriftelijke vragen ex. Art. 47
Provincie Utrecht

8 juli 2019
Geachte leden van Gedeputeerde Staten,
Momenteel wordt er gesproken over de toekomst van de luchtvaart. Er wordt onder
meer gewerkt aan een nieuw Luchthaven Indeling Besluit (LIB), een nieuw
Luchthaven Verkeer Besluit (LVB), een nieuwe wet Luchtvaart en een Nieuw Normen
en Handhavings Stelsel (NNHS).
De uitkomsten hiervan zijn van invloed op de effecten van de luchtvaart boven de
provincie Utrecht. Dan gaat het om zowel effecten op het gebied van geluid als
luchtkwaliteit. Wanneer er bij het nieuwe Luchthaven Verkeer Besluit bijvoorbeeld
gekozen wordt voor een nieuwe aanvliegroute, de zogenaamde ‘vierde fix’, zal de
overlast in de provincie Utrecht waarschijnlijk verder toenemen. Een eventuele
toename van het aantal vluchten zal dat eveneens doen.
Inwoners ervaren in de provincie Utrecht nu al overlast, en wij krijgen steeds vaker
berichten van inwoners en gemeenten, in met name het noordwesten van de
provincie, dat deze overlast toeneemt.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college
van Gedeputeerde Staten:
1. Welke risico’s ziet uw college voor de provincie Utrecht, onder meer op het
gebied van geluid en luchtkwaliteit, als gevolg van het nieuwe LIB, LVB,
NNHS en de nieuwe wet Luchtvaart? Op welke wijze probeert uw college
deze risico’s te verkleinen dan wel weg te nemen?
2. Heeft uw college in beeld welke effecten de luchtvaart op dit moment heeft op
de gezondheid van de inwoners van de provincie, en wat het effect zou zijn bij
een eventuele toename van het vliegverkeer? En wordt dit gemonitord? Zo ja,
kunt u deze informatie met ons delen? Zo niet, wat bent u voornemens te
doen om dit inzicht wel te creëren?
3. Hoe kijkt uw college aan tegen een mogelijke vierde aanvliegroute (vierde fix)
en eventuele verdere groei van de luchtvaart en Schiphol in het bijzonder?
4. Welke provinciale belangen brengt uw college bij uw belangenbehartiging in?
Zijn de provinciale doelen op het gebied van geluid en gezonde lucht (WHOnormen) onderdeel van deze belangenbehartiging? Zo ja, welke punten heeft
uw college op deze onderwerpen ingebracht? Zo nee, bent u voornemens dat
wel te gaan doen?

5. Op welke wijze stemt u de belangenbehartiging van de provincie af, en trekt u
samen op, met de Utrechtse gemeenten?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Bart
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