
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 
Bestuursopdracht Luchthaven Lelystad 

Doel van deze mededeling: 

PS te informeren over de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Bestuursop
dracht Luchthaven Lelystad 2013-2014 

Toezegging/motie/amendement: 

niet van toepassing 

Inleiding: 

• ln maart 2012 is het Aldersadvies gepresenteerd met betrekking tot de moge
lijkheden om Lelystad Airport te accommoderen voor niet mainport gebon
den vUegbewegingen vanuit Schiphol. In het advies stelt Alders een gefaseer
de aanpak voor wat betreft de ontwikkehng van de luchthaven. In de eerste 
tranche (vanaf 2015) kan Lelystad doorgroeien naar 25.000 vUegtuigbewegin
gen, waarna een evaluatie plaatsvindt. Bij een positieve evaluatie kan wor
den overgegaan naar de tweede tranche (vanaf 2020) met daarin een door
groei naar 45.000 vhegtuigbewegingen. 

• ln het Omgevingsplan 2006 is de ontwikkeUng van de Luchthaven als 1 van de 
speerpunten in uitvoering van beleid benoemd. Vanwege de ambities en ver
banden op het gebied van economische ontwikkeUng, werkgelegenheid en 
ruimtelijke ordening is Luchthaven Lelystad opgenomen als een van de the
ma's van de Omgevingsagenda provincie Flevoland. 

• UiterUjk 1 november 2014 moet het rijk een luchthavenbesluit voor Luchtha
ven Lelystad vaststellen. Dit betekent dat er een nieuwe fase in de ontwikke
Ung van Luchthaven Lelystad is aangebroken. Deze fase loopt, volgens de 
huidige planning van het Rijk, tot het moment dat het rijk het Luchthavenbe
sluit neemt. Bij een nieuwe fase hoort ook een nieuwe keuze voor de rol van 
de provincie, interne organisatie en inzet van provinciale middelen. 
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Mededeling: 

Ter Informatie ontvangt Provinciale Staten de Bestuursopdracht Luchthaven 
Lelystad 2013-2014. Gedeputeerde Staten geeft met bijgevoegde Bestuursop
dracht de ambtelijke organisatie voor de periode 2013-2014 opdracht om te 
werken aan het proces voor reaUsatie van Lelystad Airport. De Bestuursopdracht 
laat onder andere zien welke rol en welke instrumenten de provincie kan inzet
ten, welke rolverdehng er is binnen de organisatie en binnen het college van GS. 

Het vervolg 

Voor het Luchthavenbesluit is de provincie geen bevoegd gezag. Hierover zal dus 
geen besluitvorming door Provinciale Staten aan de orde zijn. Wel heeft Provin
ciale Staten een rol bij het vastleggen van de ruimtehjke inpassing en contouren 
in provinciaal beleid. Daarnaast zullen Provinciale Staten reguher over de voort
gang geïnformeerd worden via de Planning&Control-cyclus en wanneer nodig 
middels Mededelingen en Panoramarondes. 

Ter inzage in de leeskamer 

niet van toepassing 

Verdere informatie 

niet van toepassing 
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PROJECTDEFINITIE 

1.1 Inleidins 
De luchthaven Schiphol is, als mainport met hub-functie, een belangrijke aanjager van de 
economische ontwikkehngen in Nederland. Daarmee draagt Schiphol bij aan de 
concurrentiepositie van de Randstad en van Nederland. In het nationaal luchtvaartbeleid staat 
de positie van Schiphol dan ook centraal. Het beleid van het rijk voor de regionale vhegvelden 
is hier een afgeleide van. Het nationale stelsel waartoe ook Lelystad Airport (LA) behoort, richt 
zich op het optimaal functioneren van Schiphol, ook als de maximale capaciteit aan 
vhegbewegingen is bereikt. Eindhoven en Lelystad zijn aangewezen om een deel van de te 
verwachten groeivraag op te vangen. 

Om het kabinet te adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de 
hinderbeperklng en de kwahteit van de omgeving voor de korte (tot en met 2010) en de 
middellange termijn (2018/2020) is in 2006 een overiegtafel opgericht onder leiding van Hans 
Alders. Deze tafel heeft onderzocht hoe 70.000 vhegbewegingen het beste kunnen worden 
geaccommodeerd op de luchthavens van Eindhoven en Lelystad. In juni 2010 heeft Alders zijn 
advies uitgebracht over Eindhoven. Deze luchthaven kan 25.000 vUegbewegingen opvangen. In 
maart 2012 is het advies over Lelystad gepresenteerd. Voor Lelystad stelt Alders een 
gefaseerde aanpak voor. In de eerste tranche (vanaf 2015) kan Lelystad doorgroeien naar 
25.000 vliegtuigbewegingen, waarna een evaluatie plaatsvindt. Bij een positieve evaluatie kan 
worden overgegaan naar de tweede tranche (vanaf 2020) met daarin een doorgroei naar 45.000 
vUegtuigbewegingen. In het voorjaar van 2012 heeft de heer Alders het advies aan Provinciale 
Staten gepresenteerd en heeft er in een daaropvolgende opinieronde gedachtewisseling over 
plaatsgevonden. 

Op het moment van het uitkomen van het Aldersadvies Lelystad moest nog worden onderzocht 
in hoeverre het luchtruim boven Schiphol en Lelystad geschikt kan worden gemaakt voor deze 
groeidoelstelhngen. Door het ministerie van l&M is in het kader van de nieuwe Luchtruimvisie 
een voorstudie gedaan naar de te vliegen aankomst- en vertrekroutes van Lelystad Airport 
Hieruit is gebleken dat deze groei in principe mogelijk is. Belangrijke voorwaarde hiervoor is de 
invoering van luchtverkeersleiding. Door het invoeren van precisie vUegen kan de overlast van 
vliegtuigen zoveel mogelijk worden beperkt. 

In het Aldersadvies zijn punten benoemd die verder moeten worden uitgewerkt. Hierbij wordt 
ook betrokkenheid van de provincie verwacht. Daarnaast heeft de provincie een rol bij de 
ruimteUjke en planologische inpassing van de luchthaven. Het belang voor Flevoland is groot, 
maar de bevoegdheden zijn beperkt. 

1.2 Aatileidins 
ln het voorjaar 2012 is het Aldersadvies over de ontwikkeUng van Luchthaven Lelystad 
aangeboden aan staatssecretaris Atsma. 11 september j l . heeft de staatssecretaris Atsma een 
kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Naast de kabinetsreactie op het Aldersadvies 
is ook de Luchtruimvisie naar de Kamer gestuurd. 20 december 2013 heeft de Kamer beide in 
een AO besproken. 

Dit betekent dat er een nieuwe fase in de ontwikkeling van de ontwikkehng van Luchthaven 
Lelystad is aangebroken. Deze fase loopt, volgens de huidige planning van het Rijk, tot het 
moment dat het rijk in november 2014 een Luchthavenbesluit neemt voor Luchthaven Lelystad. 
Bij een nieuwe fase hoort ook een nieuwe keuze voor de rol van de provincie. Interne 
organisatie en inzet van provinciale middelen. 



1.3 Opgaven 
De regionale opgave is om te komen tot een ontwikkehng van Luchthaven Lelystad die zorgt 
voor zoveel mogelijk economische ontwikkehng met zo min mogelijk overlast. De formele rol 
van de provincie is beperkt. Die hgt vooral op het gebied van ruimtelijke ordening en 
provinciale infrastructuur. Het belang van de provincie is echter groot. Als gebiedsregisseur 
willen we positieve ontwikkehngen stimuleren en negatieve ontwikkehngen tegengaan. 

In het Aldersadvies is opgenomen dat er een luchthavenbesluit moet komen uiterlijk 1 
november 2014. Dit is overgenomen in de kabinetsreactie. Voor de provincie is het goed dat er 
een deadUne is. Dat betekent dat er een reden is om bij de verschillende partijen aan te 
dringen op voortgang en te wijzen op stagnaties. 

Een van de belangrijke vraagstukken waar de provincie de komende tijd mee aan de slag moet, 
is de landzijdige bereikbaarheid: welke ingrepen zijn wanneer nodig om te zorgen voor een 
goede ontsluiting van de luchthaven over de weg en met het openbaar vervoer? Dit is een 
samenspel van gemeentelijke, provinciale en rijksinfrastructuur. Er moeten daarom goede 
afspraken worden gemaakt over wie doet wat wanneer, maar ook wie betaald. De gemeente en 
de provincie willen graag dat er infrastructurele aanpassingen plaatsvinden vóórdat er 
problemen optreden. Een goede inbedding van de luchthaven in het infrastructurele netwerk 
heeft een aantrekkende werking voor luchtvaartmaatschappijen, passagiers en ondernemers en 
draagt daarmee bij aan de gewenste economisch ontwikkeUng rond Luchthaven Lelystad. 

Andere vraagstukken spelen in de ruimtehjke ordening. Zo is de provincie bezig met beleid 
voor windenergie. Dit wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de luchthaven. Dit kan, 
wederzijds, beperkingen opleggen. Dit heeft onder andere te maken met de start- en 
landingsroutes en effecten op radar. De provincie zal op een aantal punten daarom een 
afweging moeten maken tussen de belangen van de luchtvaart en windenergie. De hgging van 
de vliegroutes zal ook gevolgen hebben voor toekomstige stedelijke ontwikkeling. Maar ook 
voor bestaande functies moeten soms nieuwe oplossingen worden gezocht, zoals bijvoorbeeld 
het zweefvhegterrein bij Biddinghuizen en uitplaatsing van recreatief en UltraUght 
vhegverkeer. De provincie zal hier een coördinerende rol bij spelen. Over eventueel financiële 
gevolgen moeten dan tijdig afspraken worden gemaakt met o.a. exploitant en gedupeerde. 

Bij de vraagstukken over luchtverkeersleiding en vliegroutes heeft de provincie geen formele 
rol. De oplossingen waarvoor gekozen worden zijn echter wel van belang voor de snelheid van 
ontwikkeUng (genoeg mogelijkheden voor exploitatie, aantrekkehjk voor 
luchtvaartmaatschappijen en ondernemers) en de overlast voor de inwoners van het gebied. 
Daarom wil de provincie ook bij deze vraagstukken betrokken zijn en kunnen meedenken. 
Afhankelijkheid van informatie van anderen zorgt er tenslotte voor dat je zelf minder snel kan 
handelen. 

De onzekerheden in de planning en het proces zijn nu nog groot. Toch willen we met dit 
document vast voorsorteren op de komende jaren. Een gedetailleerdere aanpak op 
deelonderwerpen kan later volgen. 



2 ORGANISATIE 

2.1 Werkstromen 
De verschillende uitwerkingspunten uit het Aldersadvies Lelystad zijn in het Werkprogramma 
voor de uitvoering van het Aldersadvies Lelystad onderverdeeld in 9 werkstromen. Voor elk van 
deze werkstromen is een portefeuillehouder aangewezen. Deze portefeuillehouder heeft zitting 
aan de Alderstafel en is daar bestuurhjk aanspreekbaar op (het achterbhjven van) de 
resultaten van de werkstroom. De portefeuillehouder van de onderscheiden werkstroom 
rapporteert minimaal eens in het kwartaal (schriftehjk) via het delegatieoverieg van de 
Alderstafel over de voortgang van de werkzaamheden in de betreffende werkstroom. 
De provincie is portefeuillehouder voor 2 van de werkstromen (nr. 5 en 8, zie voor een eerste 
uitwerking de betreffende bijlage), maar participeert in alle werkstromen. 

De volgende werkstromen met bijbehorende doelen worden in het werkprogramma 
onderscheiden: 
1. Luchthavenbesluit (portefeuillehouder: Rijksoverheid) 

In het Luchthavenbesluit wordt formeel de ruimte neergelegd voor een ontwikkehng van 
de luchthaven in twee tranches naar 45.000 vliegtuigbewegingen. 

2. Inpassing luchtruim-t-routestructuur (portefeuillehouder: luchtruimbeheerders); 
De inpassing van de voorgestelde ontwikkehng van Lelystad Airport in het luchtruim. 
Het ontwerp van een routestructuur die juridisch robuust is voor de effectbepahng van de 
ontwikkehng. 

3. Business case middellange termijn, inclusief overleg niet-mainportgebonden carriers 
(portefeuillehouder: exploitant); 
Een uitvoeringsplan voor de korte termijn; 
Ontwikkehng van Lelystad Airport in twee tranches tot een luchthaven van 45.000 
vhegtuigbewegingen voor de middellange termijn; 
Afspraken over de vereisten die de gebruikers aan de luchthaven stellen -H 
selectiviteitsafspraken met carriers 
Een investeringsbeshssing. 

4. Selectiviteitinstrumentarium/luchthavensysteem (portefeuillehouder: Rijksoverheid); 
De ontwikkehng van Schiphol en Lelystad als twinairport ten behoeve van een effectief 
selectiviteitsbeleid op het moment dat de vraagontwikkehng op Schiphol de 90% van het 
plafond van 510.000 vUegtuigbewegingen bereikt. 

5. Regionaal-ruimtelijke ontwikkeling (woningbouw, natuurontwikkeling, windenergie, 
intentieovereenkomst duurzame landbouw (portefeuillehouder: provincie); 
De regionaal-ruimteUjke inpassing van de luchthaven in zijn omgeving conform de 
gemaakte afspraken in het advies: 
Intentieovereenkomst duurzame landbouw -H schaderegeUng 
Uitwerking samenhang woningbouw, natuurontwikkeUng en windenergie 

6. Leefbaarheid/beperking geluidshinder in de omgeving, (portefeuillehouder: exploitant); 
De uitwerking van de hinderbeperkende maatregelen conform de gemaakte afspraken in 
het advies. 
Beperken 'thrust reverse' 
Toepassing reduced flaps landing 
Verbod op vUegtuigtypen ACI Noise Index rating D/E/F 
Tariefdifferentiatie op basis van ACI Noise Index rating 
P-RNAV Lelystad 
Vermijden woonkernen (waaronder off-set approach) 
Isolatiemaatregelen 
Externe veihgheid 
Professionele klachtenafhandeling 



Informatievoorziening/geluidsmetingen 
7. Intentieovereenkomst over de landzijdige ontsluiting (portefeuillehouder: Rijksoverheid); 

Het realiseren van een goede landzijdige ontsluiting bij een ontwikkeling van Lelystad met 
45.000 vhegtuigbewegingen. Twee knelpunten zijn bij de totstandkoming van het advies 
reeds door de regio benoemd: 
Afslag A6 Almere-Lelystad 
Station Lelystad-Zuid met hoogwaardige OV-verbinding 
Inmiddels is een breder MIRT-onderzoek door het Rijk gestart naar de effecten van 
luchtvaartontwikkehng op de bereikbaarheid over de weg en per OV om meer helderheid 
te scheppen over knelpunten en oplossingsrichtingen. 

8. Intentieovereenkomst General aviation (portefeuillehouder: provincie). 
Het scheppen van alternatieve ruimte voor de general aviation zodat ruimte op Lelystad 
Airport ontstaat voor de voorgestelde ontwikkehng. 

9. Economische structuurversterking in samenhang met luchthavenontwikkeling 
(portefeuillehouder: gemeente Lelystad) 
Het bevorderen van de economische spin-off als gevolg van de luchthavenontwikkeUng. 

Naast deze werksporen is de provincie verantwoordelijk voor: 
a) De provincie als gebiedsregisseur 

Een belangrijk aspect hiervan is de afstemming met de verschillende overheden en 
belangenorganisaties in de regio. Dit onder andere door (bestuurhjk) overleg. Maar ook 
faciUteren en ondersteunen op het gebied van communicatie en procesorganisatie horen 
hier bij. 

b) vastleggen van beleid 
De verschillende werksporen brengen gevolgen met zich mee voor het provinciaal beleid. 
Dit zal in de relevante planfiguren moeten worden vastgelegd. Te denken valt hierbij aan 
een provinciale structuurvisie, een herziening van het Omgevingsplan en/of verordeningen. 

2.2 Bestuurlijke organisatie 

Gedeputeerde Staten zijn bestuurlijk opdrachtgever. Met het vaststellen van deze 
bestuursopdracht verlenen zij opdracht aan de ambtelijke organisatie. Gedeputeerde Lodders 
is binnen het college coördinerend gedeputeerde en portefeuillehouder voor de ontwikkeling 
van Lelystad Airport. Hij neemt als zodanig deel aan de diverse bestuurlijke overleggen, zoals 
daar zijn Alderstafel, BestuurUjk Overleg Lelystad Airport en bestuurlijk overleg met Schiphol, 
Lelystad Airport, ministerie van l&M en gemeente Lelystad. 

Provinciale Staten zijn kaderstellend. In het Omgevingsplan 2006 is de ontwikkehng van de 
Luchthaven als 1 van de speerpunten in uitvoering van beleid benoemd. Voor het 
Luchthavenbesluit is de provincie geen bevoegd gezag. O.a. voor het vastleggen van de 
ruimtehjke inpassing en contouren in provinciaal beleid zal besluitvorming door Provinciale 
Staten aan de orde zijn. Daarnaast zullen Provinciale Staten reguher over de voortgang 
geïnformeerd worden via de Planning&Control-cyclus en wanneer nodig middels Mededehngen 
en Panoramarondes. 

2.3 Ambtelijke organisatie 

De Algemeen Directeur, dhr. Van der Wal, is ambteUjk opdrachtgever. De Programmamanager, 
dhr. Ree, is ambtehjk opdrachtnemer. De ambtehjk opdrachtnemer is verantwoordehjk voor 
advisering van het bestuur en uitvoering van de opdracht binnen de in deze bestuursopdracht 
vastgelegde kaders. Hierover rapporteert hij periodiek, ten minste middels de instrumenten 
van de P&C-cyclus. Indien er afwijkingen te verwachten zijn, meldt hij dit in het wekehjks PO 
met de bestuurlijk opdrachtgever. 
De projectleider draagt zorg voor het organiseren en bewaken van het project en het proces. 



Medewerkers vanuit de beleldsafdehngen zijn deelprojectleider en verzorgen de inhoudelijke 
component van het programma. Het programma wordt ondersteunt door een 
projectmedewerker. 

Bij aanvang van het project zal, na individuele gesprekken met de projectteamleden, een 
periodiek overleg van het projectteam van start gaan met een frequentie van eens in de twee 
weken. In de loop van het proces kan de frequentie aan de behoefte aangepast worden. De 
programmamanager is voorzitter van dit overleg, de projectleider vervangt hem. De 
projectmedewerker is secretaris van dit overleg. 
Ten minste 2 keer per jaar is er overleg met de afdeUngshoofden over capaciteit, voortgang, 
knelpunten en nieuwe ontwikkeUngen. 



3 KADERS EN RANDVOORV/AARDEN 

3.1 Kaders 

Provinciaal kader 
Doelen begroting 2013: 

BewerksteUigen van besluitvorming van het Rijk over: 
routestructuren waarbij vliegtuigen over bestaand en toekomstig stedelijk gebied 
worden vermeden; 
uitwerking van het Aldersadvies. 

Een gedegen voorbereiding van het Rijk voor een Luchthavenbesluit in november 2014. 

In de begroting 2013 is het maatschappehjk effect van het programma Luchthaven Lelystad als 
volgt omschreven : 
Luchthaven Lelystad levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Flevoland en 
verbetert de (internationale) bereikbaarheid. 

Dit zijn afgeleide doelsteUingen van de meerjarige doelsteUingen in het 
Collegeuitvoeringsprogramma (6.5): 

ln het Lelystad is uitgebreid tot een zakeUjke, regionale luchthaven voor niet-
mainportgebonden vliegverkeer. 

- Wij spannen ons in voor een duurzame en innovatieve groei en ontwikkeUng van de 
LUCHTHAVEN Lelystad binnen de huidige PKB\ 

- We leveren een bijdrage aan het 100.000 banenplan van de Schaalsprong Almere en de 
ontwikkehng van werkgelegenheid in Lelystad. 

Regionaal kader 
De regionale bestuurders, het bedrijfsleven, de omwonenden en de natuurorganisatie hebben 
een gezamenlijk beoordehngskader opgesteld. Met inachtneming van het nationaal belang van 
de luchthavenontwikkeling van het vUegveld Lelystad en de beperkte formele positie van de 
decentrale overheden, wordt de nadruk in het regionale kader vooral gelegd op een gewenste 
positieve kosten-batenverhouding voor de regionale economie en leefbaarheid. In algemene zin 
wordt vooral aandacht gevraagd voor: 

- Werkgelegenheid en een bedrijfseconomische verantwoorde exploitatie; 
- Ruimte in het luchtruim voor 555.000 vhegbewegingen voor Schiphol en Lelystad 

samen; 
- Voorkomen van vermijdbare hinder, aantasting van Flevolandse natuur en de duurzame 

landbouw; 
- Goede landzijdige ontsluiting/bereikbaarheid. 

Meer specifiek wordt in uitwerking daarop, nog gewezen op: 
- Optimaliseren van werkgelegenheidseffecten voor de regio; 
- Het tot stand komen van een Europese regionale luchthaven, met de focus op zakehjk-

en maatschappelijk verkeer, onderhoud en opleidingen en een goed point-to-point 
netwerk binnen Europa; 

- De openingstijden (6.00 - 23.00 uur, extensie tot 24.00 uur) en de geluidscontour uit de 
PKB als vertrekpunt; 
Inspanningen voor een moderne vloot en geen vrachtverkeer; 

- Toepassing van moderne technieken van verkeersafhandehng (RNAV-vhegen en CDA-
landen); 
Een duurzame routestructuur waarbij woonkernen worden vermeden, minimaal 6000 ft 

' 'binnen de PKB' is inmiddels achterhaald. De PKB is niet meer van kracht. 



boven het 'oude land' wordt gevlogen en de nieuwste inzichten inzake meten en 
handhaven van geluidhinder worden toegepast; 
Beperking verstoring van natuurgebieden in Flevoland, dan wel compensatie hiervan; 
Behoud van de voedselkwahteit en het exploitatieresultaat van de duurzame landbouw, 
dan wel compensatie hiervan; 
Vhegveihge verkeersafhandehng. 

3.2 Afbakening 

Deze Bestuursopdracht heeft geen betrekking op OMALA. 
Het gebied is niet eenduidig af te bakenen. De verschillende elementen kunnen betrekking 
hebben op verschillende delen van de provincie. Het gaat daarbij om zowel Noordehjk, 
Oostelijk als Zuidehjk Flevoland. 

3.3 Randvoorwaarden 

Geld en capaciteit 
ln de begroting 2013 en de meerjarenplanning zijn proceskosten begroot voor het programma 
Luchthaven Lelystad. De personele inzet wordt geraamd op 2,3 fte. Kosten zijn te verwachten 
voor het maken van eigen plannen en het zo nodig uitvoeren van controle onderzoek en 
lobbyactiviteiten. 

Voor 2013 is 150.000 euro beschikbaar vanuit de reserve Omgevingsbeleid. Hiervan is in de 
begroting 75% (113.000 euro) beschikbaar gesteld. De overige middelen (37.000 euro) kunnen 
middels de voorjaarsnota of de zomernota beschikbaar worden gesteld uit de reserve 
Omgevingsplan. 

Er is geen duidehjkheid over de financiering van de verschillende opgaven die o.a. in het 
Aldersadvies zijn genoemd (zie bijlage Activiteiten). Wanneer echter door de oogharen naar de 
toekomst wordt gekeken, kunnen van het rijk vragen worden verwacht voor (gedeeltelijke) 
financiering van bijvoorbeeld de uitplaatsing van general aviation, de verplaatsing van het 
zweefvhegterrein bij Biddinghuizen, de landzijdige ontsluiting van de luchthaven en de 
onrendabele top van luchtverkeersleiding. Hiervoor zijn geen geoormerkte gelden. 

3.4 Relatie andere projecten of activiteiten 

Luchthaven Lelystad is een van de thema's van de Omgevingsagenda. In de Omgevingsagenda is 
een relatie gelegd tussen dit thema en de thema's Vitaal Platteland (hinderbeperklng 
omwonenden), NoordeUjk Flevoland (zweefvUegen), Duurzaamheid, Wind, Almere 2.0 (o.a. 
economisch programma, beperkingen aanvhegroutes en geluidscontouren), MobiUteit (BO MIRT, 
landzijdige ontsluiting) en de Economische Agenda. 

3.5 Risico's 

Financiële risico's beperken zich in dit project tot de proceskosten. 
Indien er andersoortig financiële verpUchtingen door de provincie zullen worden aangegaan, 
zullen de risico's daarvan vooraf in beeld worden gebracht. 

Risico 
Proces leidt niet tot Luchthavenbesluit 1 november 2014 



Kans 
Reëel 
Beheersmaatregel 

Aandringen op integrale planning en bewaken van planning 

Risico 
Luchthavenbesluit gaat onderuit bij Raad van State 
Kons 
Nihil, besluit niet vatbaar voor bezwaar/beroep 
Beheermaatregel 
n.v.t. 

3.6 Planning 

Het Rijk heeft aan de Alderstafel van 12 december 2012 de volgende planning gepresenteerd. 
Dit is een planning op hoofdhjnen. 

Planning luchthavenbesluit 
Mededeling aan bevoegd gezag 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Notitie ter inzage 
Advies Reikwijdte en Detailniveau 
Opstellen MER + ovenge onderzoel<en 
Toetsing MER + overige cnderzoeken 
Aanvraag luchthavenbesluit 
Opstellen ontwerp luchthavenbesluit 
Ontwerp LHB ter inzage / voorhang TX 
Toetsingsadvies Cie MER 
Def ontwerp LHB voor advies RvS 
Afronding LHB 

LHB ondertekening / publicatie 
LHB in werking 

januari 2013 
januari 2013 
januari - februari 2013 
maart 2013 
maart - mei 2013 
juni - augustus 2013 
augustus 2013 
sept 2 0 1 3 - f e b 2014 
maart - april 2014 
maart - april 2014 
mei - juli 2014 
augustus - sept 2014 
oktober 2014 
1 november 2014 
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BIJLAGE: Aldersadvies  
Uitwerking Aldersadvies 

nr. in 
advies 

Uitwerking genoemd in Aldersadvies Actiehouder 

1 De invuUing van de korte termijn met een 
uitvoeringsplan 

exploitant 

2 De opstelhng van een investeringsplan voor de 
middellange termijn behorend bij de business case 

exploitant 

3 Uitwerking van het selectiviteitinstrumentarium, 
Inclusief verkenning van een EuropeesrechteUjk 
luchthavensysteem (voor verkeersverdehng) voor de 
twin-luchthaven Schiphol-Lelystad 

exploitant en Rijksoverheid 

4 Afspraken over de selectieve inzet van Lelystad met 
niet-mainportgebonden carriers, waarbij wordt 
ingezet op de vestiging van één of meerdere 
homebases 

exploitant en Rijksoverheid 

5 Een concreet plan om te komen tot de inpassing van 
de twin-luchthaven Schiphol-Lelystad met 45.000 
vUegbewegingen op Lelystad in het eindbeeld, waarbij 
eveneens een (eerste indicatie van de) routestructuur 
wordt aangegeven 

luchtruimbeheerders en 
Rijksoverheid 

6 Het komen tot een intentieovereenkomst over de 
landzijdige ontsluiting van Lelystad Airport. In deze 
Intentieovereenkomst worden binnen de systematiek 
van het MIRT nadere afspraken gemaakt over het 
proces om te komen tot besluitvorming over een 
afslag Lelystad-Zuid op de A6 en een station Lelystad-
Zuid 

Rijksoverheid met regionale 
overheden 

7 Uitwerking van de regionaal-ruimtehjke ontwikkehng 
(woningbouw, natuurontwikkehng, windenergie) in 
samenhang met de luchthavenontwikkehng. Inclusief 
de in dit advies benoemde (vheg)veihgheidsissues 

provincie en Rijksoverheid in 
het kader van de MIRT-
gebiedsagenda's 

8 Een intentieovereenkomst met de gebruikers van de 
ruimte van de grond rond de luchthaven ten behoeve 
van duurzame landbouw en de wijze waarop de 
effecten worden gemonitord 

gezamenUjke opgave onder 
Aldersregie 

9 Een regehng in samenwerking met direct 
omwonendenhoe eventuele schade in de omgeving in 
redelijkheid kan worden beperkt, gemitigeerd dan wel 
gecompenseerd 

gezamenUjke opgave onder 
Aldersregie 

10 Leefbaarheid/beperking geluidshinder in de 
omgeving. In dit kader wordt een 
monitoringsprogramma van de geluidseffecten 
uitgewerkt, wordt inzichtelijk gemaakt welke 
isolatiemaatregelen aan de orde zijn en welke 
maatregelen voor de beheersing van de externe 
veihgheid. Tevens wordt de InvulUng van het 
klachtenmanagement uitgewerkt alsook 
geluidsmetingen als hulpmiddel bij de 
informatievoorziening. 

exploitant en regio in 
overleg met omwonenden 

11 Het komen tot een intentieovereenkomst tussen de 
luchthavenexploitant, de GA-gebruikersgroepen en de 
bevoegde gezagen over de verplaatsing van delen van 
het klein verkeer van Lelystad Airport 

exploitant, lenM en de regio 
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Uitwerking aan het door het Rijk opgestelde Plan van 
Aanpak Luchtverkeersleiding Lelystad door te 
verkennen welke mogeUjkheden er bestaan tot het 
inrichten van beperkte plaatselijke 
luchtverkeersleiding binnen de gegeven 
randvoorwaarden 

exploitant, rijk en 
luchtverkeersdienstverleners 

Kabinetsreactie 
ln de kabinetsreactie op het Aldersadvies zijn daarnaast nog de volgende voor de provincie  
relevante punten opgenomen: 
Algemeen Het Rijk staat positief tegenover het advies, maar stelt op basis van de 

uitgevoerde voorstudie vast, dat de betrouwbaarheid en de fasering van de 
verkeersafwikkeling op Lelystad nadere uitwerking behoeven. Deze uitwerking 
is nodig, waarna een definitief standpunt kan worden geformuleerd. 

Selectiviteit/Twin-
airport 

In het kader van de stuurgroep selectiviteit wordt er reeds gestudeerd op de 
vraag of en hoe het inzetten van regels voor de verdeling van verkeer kan 
bijdragen aan een effectieve selectiviteitstrategie die het principe van een 
Twin-Airport ondersteund. Op grond van deze studie zal worden bezien of dit 
instrument voor de inwerkingtreding van de eerste tranche kan worden 
ingezet, waarbij het uitgangspunt is dat concrete implementatie uiteraard 
moet voidoen aan de geldende wettehjke kaders (nationaal, Europees en 
internationaal). 

Selectiviteit/Twin-
nirport 

Voor de inrichting van het luchtruim heeft het Rijk in de Luchtruimvisie 
gekozen voor een (ander) principe waarbij het mainport verkeer in de lagere 
luchtlagen gescheiden wordt van het overige vhegverkeer. Hierdoor kan de 
verdere ontwikkehng van de mainport Schiphol én de luchthaven Lelystad in 
het luchtruim geaccommodeerd worden in samenhang met de 
luchtruimbehoefte van andere luchtruimgebruikers. Binnen deze 
luchtruimhoofdstructuur kan verdere uitwerking worden gegeven aan het 
principe van een Twin-Airport concept in bedrijfseconomische zin. 

Fasering Een gefaseerde en gecontroleerde ontwikkeling is een goede manier om de 
ontwikkeUng van de luchthaven Lelystad en de effecten daarvan te kunnen 
monitoren. Bij de uitwerking van de gefaseerde ontwikkeling moet aandacht 
worden besteed aan de mogehjkheden van een goede juridisch verankering 
van een dergelijke fasering in het luchthavenbesluit. 

Fasering De luchthaven Lelystad kan voor de korte termijn gebruikt worden conform de 
voorlopige voorziening op basis van de uitspraak van de Raad van State. In het 
Aldersadvies Lelystad is een aantal voorwaarden gesteld aan dit voorlopig 
gebruik. De exploitant heeft hiertoe een omgevingsvergunning aangevraagd 
(binnen het bestaand bestemmingsplan) om verharding van de 
veihgheidsstrook (RESA) mogelijk te maken en zo invuUing te geven aan het 
voorlopig gebruik van de luchthaven Lelystad passend bij de uitgangspunten 
van het Aldersadvies. 

Fasering Op basis van de resultaten van de voorstudie Lelystad zal de exploitant met 
rijk, regio en LVNL, de mogelijkheden bezien van een beperkte 
luchtverkeersleiding binnen de kaders van de voorlopige voorziening zoals 
vastgesteld door de Raad van State; 

Fasering Het Alderadvies Lelystad gaat uit van een baanlengte voor de start- en 
landingsbaan van 2100 meter. Mocht blijken dat er op basis van de 
businesscase of de gesprekken in het kader van de selecitviteitsmaatregelen 
vanuit de markt een voorkeur is voor een baanlengte van 2400 meter, dan is 
dat voor het Rijk bespreekbaar. 

Ruimtelijke 
inpassing 

We onderschrijven het belang van een monitoringsprogramma voor de ef
fecten op de duurzame landbouw zoals dat in het advies onder de uitwerking 
wordt voorgesteld. Dit programma zal gezamenlijk met het Comité Direct 
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Omwonenden worden opgesteld. Daarnaast zal conform het advies een 
mitigatie- en compensatieregehng worden ontwikkeld in geval van schade. 

Ruimtelijke 
inpassing 

Het kabinet is van mening dat alle betrokken partijen (Rijk én regio) de 
verantwoordeUjkheid en pUcht hebben om de ruimtevragende functies, 
waaronder luchtvaart, woningbouw, natuur en windenergie, toekomstvast op 
elkaar af te stemmen, zodat hinder en hinderbeleving in een vroegtijdig 
stadium kan worden voorkomen of kan worden geminimahseerd. 

Ruimtelijke 
inpassing 

Voor regionale partijen hgt een belangrijke opgave in de doorwerking van 
internationale luchtvaart regelgeving in ruimteUjk beleid teneinde de 
vUegveiUgheid van de luchthaven Lelystad te borgen in relatie tot de 
ontwikkeUng van windenergie in de Provincie Flevoland. 

Ruimtelijke 
inpassing 

Om de samenhang tussen de ruimtevragende functies luchtvaart, 
woningbouw, natuur en windenergie vorm te geven zullen zij een plek krijgen 
in de MIRT-gebiedsagenda 

Ruimtelijke 
inpassing 

Voor de landzijdige ontsluiting wordt binnenkort een intentie overeenkomst 
gesloten tussen Rijk, Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad, waarin 
wordt besloten tot de start van een MIRT -onderzoek om te onderzoeken in 
hoeverre de gewenste ontwikkeling van de luchthaven zich verhoudt tot de 
bereikbaarheid en welke maatregelen weUicht nodig zijn. 

Ruimtelijke 
inpassing 

Het punt van de gemeente Dronten met betrekking tot de regionale 
weginfrastructuur zal binnen de provincie Flevoland worden opgepakt. 

Hinder Aangezien er op dit moment nog nauwehjks sprake is van groot verkeer, is de 
beleving van (nieuwe) geluidhinder een belangrijk aandachtspunt. In dit 
perspectief benadrukt het Rijk het belang dat de exploitant een serieuze 
klachtenafhandehng opzet en de communicatie over de ontwikkeUngen op de 
luchthaven voor zijn rekening neemt. 

Veiligheid Het Rijk zal bij de verdere uitvoering gezamenhjk met de luchthaven 
exploitant monitoren of de vogelpopulatie en de vogeltrek aanleiding geeft 
tot extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld een vogeldetectie-systeem. 
Daarnaast zullen overeenkomstig artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens 
door de Provincie Flevoland in een gebied van 6 kilometer rondom het 
luchthavengebied beperkingen ten aanzien van nieuwe vogelaantrekkende 
bestemmingen en nieuw grondgebruik worden opgenomen. 

General Aviation De toekomstige ontwikkeling van de luchthaven Lelystad heeft directe 
gevolgen voor de beschikbare capaciteit voor General Aviation op Lelystad 
Airport. Zoals ook in het Aldersadvies is aangegeven, zal het Rijk samen met 
de exploitant en de regio bij de verdere uitwerking een faciliterende rol 
moeten spelen bij eventuele verplaatsing van General Aviation functies. 
De inzichten van de voorstudie bevestigen dat de nieuwe 
luchtruimhoofdstructuur een luchtzijdige inpassing van de luchthaven 
Lelystad binnen de kaders uit de Luchtvaartnota, de Luchtruimvisie en het 
Aldersadvies Lelystad mogelijk maakt. Op basis van voorwaarden uit de 
voorstudie dient verder uitwerking te worden gegeven aan de luchtzijdige 
inpassing van Lelystad Airport. 

Overige: 
Betrokkenheid bij formele proces Luchthaven besluit (o.a. mer) 
Diverse (bestuurhjke) overieggen met ministeries, luchthavendirectie. Schiphol Group, lokale 
overheden (BOLA) 
Vastleggen beleid 

13 



BIJLAGE: eerste opzet aanpak werkstroom 5 en 8 

5. Regionaal-ruimtelijke ontwikkeling (woningbouw, natuurontwikkeling, windenergie, 
intentieovereenkomst duurzame landbouw (portefeuillehouder: provincie); 

- De regionaal-ruimtehjke inpassing van de luchthaven in zijn omgeving conform de 
gemaakte afspraken in het advies: 
Intentieovereenkomst duurzame landbouw + schaderegeUng 
Uitwerking samenhang woningbouw, natuurontwikkehng en windenergie 

Doel 
De regionaal-ruimtehjke inpassing van de luchthaven in zijn omgeving conform de gemaakte 
afspraken in het Aldersadvies: 

Intentieovereenkomst duurzame landbouw schaderegeling 
Uitwerking samenhang woningbouw, natuurontwikkehng en windenergie 

Het doel is te komen tot een goede en duurzame ruimtehjke ordening door afstemming van de 
ontwikkeUng van de luchthaven op de ontwikkehng van overige functies met een ruimtelijke 
component (woningbouw, natuur, windenergie, landbouw e.a.). 

Bezien wordt in overleg met het Rijk of in dit spoor (of in het spoor luchtavenbesluit) het 
thema 'vogelaanvaringsrisico+vogelwerende maatregelen' kan worden belegd. Daarbij hoort 
het onderzoek van het Rijk naar de invloed van de vogeltrek op vliegveUigheid vogeltrekroutes. 

Inleiding 
Vanuit de provinciale verantwoordehjk voor een goede ruimtelijke ordening moeten de kansen 
en beperkingen die de ontwikkehng van de luchthaven met zich mee brengt ruimteUjk worden 
ingepast en waar nodig vastgelegd in provinciaal beleid. Te denken valt hierbij aan gebieden 
met hoogtebeperkingen, veihgheidscontouren, geluidsbelasting en de effecten die dit heeft 
voor huidig en toekomstig gebruik. 

Betrokken partijen: 
Gemeenten Lelystad,Dronten, Zeewolde, Almere 
Flevolandschap 
Lelystad Airport 
Commissie van Direct Omwonenden 
RVOB 
LTO 

Aanpak: 
Afhankehjk van het door rijk en exploitant uit te voeren proces van de routestructuren en MER 
procedure komt er informatie beschikbaar die een het ruimteUjk proces moet worden 
ingebracht. Bij voorkeur is de provincie ook bij deze trajecten betrokken. Het beschikbaar 
Instrumentarium bevat de structuurvisie, inpassingsplan, verordening. De provincie heeft geen 
financieel instrumentarium beschikbaar en zal zich vooral richten op procesorganisatie en 
regie. 

uitwisselen van informatie en ervaringen met CDO over monitoring en gezamenhjk 
verkennen van vervolgtraject 
meewerken met het rijk in de diverse trajecten die inzicht moeten geven in 
toekomstige routestructuren en daaruit volgende beperkingen 
voorbereiden van ruimtelijke keuzes en afwegingen in een bestuurlijk proces 
verankeren van beleid 
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Voor de planning van deze werkstroom is de provincie afhankehjk van de planning van het rijk 
en de Initiatiefnemer voor de werkstromen die betrekking hebben op het luchthavenbesluit en 
de MER-prcedures. 

Een verder uitgewerkt Plan van aanpak zal worden opgesteld in samenwerking met de 
toekomstig deelprojectleider/RO jurist van de afdehng R&M in samenwerking met de 
programmamanager en projectleider. 

10. Intentieovereenkomst General aviation (portefeuillehouder: provincie). 
Het scheppen van alternatieve ruimte voor de general aviation zodat ruimte op Lelystad 
Airport ontstaat voor de voorgestelde ontwikkehng. 

Doel: 
Het scheppen van alternatieve ruimte voor de general aviation zodat ruimte op Lelystad Airport 
ontstaat voor de voorgestelde ontwikkeling. 

Inleiding: 
Er gaat een verandering plaatsvinden in het gebruik van Luchthaven Lelystad. Dat is niet 
volledig te combineren met het huidige gebruik. Het gaat daarbij naar verwachting in eerste 
instantie om circa 6.000 vhegbewegingen per jaar van MicroUghttoestellen en om circa 30.000 
vhegbewegingen per jaar van overig klein vhegverkeer. Bij een doorgroei na 2020 naar 45.000 
vhegbewegingen groot vhegverkeer zal naar eerste inschatting een additioneel aantal van 
60.000 vhegbewegingen klein verkeer, waarvan 10.000 hehkopterbewegingen, een andere plek 
moeten vinden. 
Daarnaast bevindt het zweefvhegterrein zich in de directe omgeving van de voorlopige 
vliegroutes. Verwacht wordt dat hiervoor een andere locatie moet worden gezocht. 
Binnen de provincie Flevoland zijn er mogelijk voor zweefvUeg- en microUghttoestellen locaties 
te vinden in Noordehjk Flevoland. Voor de rest van de provincie is het niet mogeUjk een 
nieuwe locatie te ontwikkelen. 

Betrokken partijen: 
Gebruikersverenigingen/brancheorganisaties klein vhegverkeer 
Lelystad Airport 
Zweefvliegclub Flevo 
Gemeente Noordoostpolder 
Provincie Gelderland 
Provincie Noord-Holland 
Ministerie van l&M 
Luchtverkeersleiding Nederland 
RVOB 

Aanpak: 
De provincie is bevoegd gezag voor zweefvUegterrein, maar niet voor Lelystad Airport. De 
provincie is geen (gedeelteUjk) eigenaar van Lelystad Airport. Het in te zetten instrumentarium 
is beperkt tot procesorganisatie en ruimteUjke inpassing. De provincie heeft geen financieel 
instrumentarium hiervoor beschikbaar. 

duidelijkheid krijgen over welke aantallen, momenten, toesteltypen niet meer te 
combineren zijn met de nieuwe ontwikkehng en welke fasering daar bij hoort. Hierbij 
speelt Luchtverkeersleiding Nederland een belangrijke rol. 
Gesprek hebben met de branche om de verwachte ontwikkeUng te delen 
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Met de gemeente Noord-Oostpolder in overleg over de mogelijkheden en 
randvoorwaarden voor het vinden van een oplossing voor zweefvlieg- en 
microUghttoestellen. 
Met de provincies Noord-Holland en Gelderland in overleg over ruimte voor general 
aviation op regionale luchthavens. 

Een verder uitgewerkt Plan van aanpak zal worden opgesteld door de toekomstig 
deelprojectleider/planoloog van de afdehng R&M in samenwerking met de programmamanager 
en projectleider. 
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