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31 700 XI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de
begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2009

Nr. 78

MOTIE VAN DE LEDEN NEPPÉRUS EN SAMSOM
Voorgesteld 3 maart 2009
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat:
– de motie Neppérus/Koopmans (31 444 XI, nr. 10) uitspreekt om via alle
mogelijke opties het aantal vluchten in de komende jaren verder terug
te dringen of vliegroutes aan te passen met als doel een vermindering
van de geluidsoverlast met 35% ten opzichte van het maximaal toegestane aantal vliegbewegingen;
– deze geluidsreductie bereikt kan worden door stillere motoren dan wel
vermindering van het aantal vluchten;
– het aantal vluchten in 2008 2840 bedroeg;
– de staatssecretaris van Defensie zich op termijn wil inzetten voor een
vermindering tot 2600 vluchten, waarvan 160 in de vorm van verplaatsing van vluchten naar een ander – Nederlands – vliegveld;
verzoekt de regering om zich onverminderd te blijven inzetten op vermindering van de geluidsoverlast van de AWACS-vluchten met 35% ten
opzichte van het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen in de
komende jaren;
verzoekt de regering daartoe nog dit jaar meer dan de 25 geplande
vluchten naar het buitenland te verplaatsen;
verzoekt de regering de geluidsreducerende maatregelen zoals vliegen
met minder gewicht en het kiezen van andere aanvliegroutes nog dit jaar
toe te passen;
verzoekt de regering de afspraken met de NAVO over het maximum aantal
vluchten en andere maatregelen voor 2010 en volgende jaren verder aan
te scherpen, zodat uiterlijk in 2012 de geluidsreductie van 35% kan worden
bereikt,
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en gaat over tot de orde van de dag.
Neppérus
Samsom
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