A M E N D E M E N T 2020-11-A2
Dit amendement heeft betrekking op de begroting (nr. 207467)
Onderwerp: bijdrage onderzoek passende beoordeling vliegveld Lelystad
De raad van de gemeente Epe, in vergadering bijeen d.d. 12 November 2020 gehoord
de beraadslagingen,
Overwegende dat:
• Het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij al jaren voorbereidingen treft
voor de opening van vliegveld Lelystad
• De opening van het vliegveld Lelystad vooralsnog gepland staat voor eind 2021
Van mening dat:
• De opening van dit vliegveld, ook na de herziening van het luchtruim, een ernstige
bedreiging vormt voor de leefbaarheid in onze gemeente, voor alle 4 de dorpskernen
Oene, Emst, Epe en Vaassen.
• Het college, de gemeenteraad, inwoners en actiegroepen de aflopen jaren op
meerdere manieren kenbaar hebben gemaakt aan het ministerie dat de opening van
vliegveld Lelystad negatieve effecten heeft voor onze omgeving op gebied van
natuur, biodiversiteit, gezondheid en veiligheid.
• Het nu tijd is om als gemeente een vervolgstap hierin te zetten in de vorm van een
onafhankelijk onderzoek naar de vergunning in het kader van de Wnb en de
bijbehorende passende beoordeling.
• Dit onderzoek goed voorbereid moet worden en bij voorkeur wordt in regionaal
verband opdracht gegeven voor dit onderzoek aan een onafhankelijke partij,
waardoor de kosten gezamenlijk betaald kunnen worden.
• Het college deelneemt in een provinciaal overleg wat gezamenlijk opdracht kan
geven om deze contra expertise te laten uitvoeren.
Besluit:
De programmabegroting 2021-2024 te wijzigen zodanig dat:
1) er € 10.000 beschikbaar wordt gesteld, waaruit de bijdrage van de gemeente Epe
voor de kosten van een onafhankelijk onderzoek naar de passende beoordeling in
het kader van de Wnb betaald kan worden. Waarbij het college opdracht wordt
gegeven met overtuiging ondersteuning te zoeken voor dit onderzoek bij de collegagemeenten.
2) deze uitgaven gedekt worden door de toevoeging aan de nieuwe reserve herstel- en
stimuleringsagenda te verlagen met € 10.000.

En gaat over tot de orde van de dag.
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