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Onderwerp 

Definitief werkprogramma Aldersadvies Lelystad Airport  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de brief die Staatssecretaris Mansveld 
(I&M) recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd met betrekking tot het 
definitief werkprogramma van het Aldersadvies Lelystad Airport.       
 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t.      
 

Inleiding: 

Naar aanleiding van de opinieronde van 9 mei 2012 over het Aldersadvies Lely-
stad Airport heb ik u in het najaar van 2012 geïnformeerd over de positieve 
reactie van het kabinet op het Aldersadvies middels het innemen van een kabi-
netsstandpunt. In het kabinetsstandpunt is ook een vervolgopdracht opgenomen 
om een werkprogramma voor de uitwerking van het advies op te stellen. Op 24 
april jl. is het definitief werkprogramma door de heer Alders aangeboden aan 
Staatssecretaris Mansveld. De Staatssecretaris heeft het vervolgens naar de 
Tweede Kamer gestuurd ter informatie.  
 
Mededeling: 

In het werkprogramma zijn de uitwerkingspunten van het Aldersadvies onderge-
bracht in negen werkstromen. Voor elk van de werkstromen is een portefeuille-
houder aan de Alderstafel aangewezen. De portefeuillehouder neemt in samen-
spraak met de andere betrokken partijen de uitvoering van de afspraken ter hand 
in werkgroepverband.  
 
De belangrijkste werksporen zijn het opstellen van een nieuw Luchthavenbesluit 
en de uitwerking van de vliegroutes. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is 
portefeuillehouder van deze werksporen. 
In het Luchthavenbesluit wordt formeel de ruimte neergelegd voor een ontwikke-
ling van de luchthaven tussen 2015 en 2020 naar 25.000 vliegtuigbewegingen. 
Voor een eventuele tweede tranche naar 45.000 vliegtuigbewegingen zal een 
aangepast luchthavenbesluit nodig zijn.  
Om daarnaast duidelijkheid te geven over de mogelijke inpassing van luchthaven 
Lelystad in het Nederlandse luchtruim zal een definitief routeontwerp moeten 
worden vastgesteld als integraal onderdeel van het luchtruimontwerp. Zo heeft 
het ministerie van I&M op 6 februari 2013 al een voorstudie gepubliceerd die 
meer uitleg geeft op de in de kabinetsreactie opgenomen inzichten en een be-
trouwbare indicatie geeft van de ligging van de verkeerstromen bij een toekom-
stige routestructuur. De indicatieve routestructuur wordt in de loop van 2013-
2014 verder uitgewerkt en het definitieve ontwerp wordt als onderdeel van de 
milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit beoordeeld.  
 
De provincie is portefeuillehouder van de werkstromen Regionaal-ruimtelijke 
ontwikkeling en Intentieovereenkomst General Aviation. Het doel van de werk-
stroom Regionaal-ruimtelijke ontwikkeling is te komen tot een goede en duurza-
me ruimtelijke ordening door afstemming van de ontwikkeling van de luchthaven 
op de ontwikkeling van overige functies met een ruimtelijke component (woning-
bouw, natuur, windenergie, landbouw). Hierbij wordt nagestreefd om een inten-
tieovereenkomst duurzame landbouw af te sluiten met de gebruikers van de 
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ruimte van de grond rond de luchthaven en zal de samenhang van de luchthavenontwikkelingen 
woningbouw, natuurontwikkeling en windenergie uitgewerkt worden en waar nodig worden vastge-
legd in provinciaal beleid.  
In het Aldersadvies is daarnaast aangegeven dat er voor de huidige activiteiten op gebied van 
General Aviation in de toekomst onvoldoende ruimte is op de luchthaven. De provincie zal dan ook 
in werkgroepverband zoeken naar alternatieve ruimte voor de General Aviation activiteiten. 
 
Schiphol en Lelystad Airport voeren in deze periode gesprekken met carriers om afspraken te ma-
ken over de selectieve inzet van Luchthaven Lelystad en gebruiksmogelijkheden van de carriers  op 
de luchthaven. Hierbij wordt ingezet op de vestiging van één of meerdere homebases. Hiervoor zal 
een uitvoeringsplan (korte termijn) en investeringsplan (middellange termijn) worden opgesteld. In 
september 2013 zal een voorlopige business case worden bijgevoegd bij de formele aanvraag van 
het luchthavenbesluit en het voornemen tot het doen van de noodzakelijke investeringen.  
 
Ook zal het selectiviteitinstrumentarium moeten worden uitgewerkt om een gewenste verdeling 
van verkeer over de luchthavens Schiphol en Lelystad te realiseren. Schiphol Groep en het Ministe-
rie van I&M zullen een onderbouwd besluit over de wenselijkheid en haalbaarheid van verkeersver-
delingsregels opstellen. Dit besluit moet genomen zijn op het moment dat de vraagontwikkeling op 
Schiphol de 90% van het plafond van 510.000 vliegtuigbewegingen heeft bereikt. 
 
Daarnaast is de leefbaarheid en beperking van geluidshinder in de omgeving een belangrijk issue. In 
dit kader wordt een monitoringsprogramma van de geluidseffecten uitgewerkt en wordt inzichtelijk 
gemaakt welke isolatiemaatregelen getroffen moeten worden en welke maatregelen voor de be-
heersing van de externe veiligheid. Lelystad Airport zal hiervoor ook de invulling van het klachten-
management uitwerken alsook geluidsmetingen als hulpmiddel bij de informatievoorziening. 
 
Voor het aantrekkelijk maken van de luchthaven is een goede bereikbaarheid van groot belang. Een 
breed MIRT-onderzoek, met als trekker het Rijk, naar de effecten van luchthavenontwikkeling op 
de bereikbaarheid over de weg en per OV is reeds gestart. Daarnaast werken provincie, gemeente 
Lelystad, OMALA en luchthaven Lelystad nu al samen voor de toekomstige ontsluiting van de nieuwe 
terminal, het bedrijventerrein en de circuits. 
 
Het spoor waarin de economische spin-off als gevolg van de luchthavenontwikkeling wordt bevor-
derd zal door de gemeente worden getrokken. Om een goede spin-off te bereiken moet een zo 
groot mogelijk synergie bereikt worden tussen luchthaven en luchthavengebonden bedrijvigheid op 
en rond het luchthavengebied, in samenwerking met lokaal en regionaal bedrijfsleven, met rele-
vante onderwijsorganisaties en met de gebiedsontwikkelingsmaatschappij OMALA. 
 
Het vervolg 

Op 15 mei a.s. is een gezamenlijke bijeenkomst met de gemeenteraad van Lelystad gepland in een 
panoramaronde, waarbij door de directie van Lelystad Airport een toelichting worden gegeven op 
de procedure rond de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het bijbehorende milieueffectrappor-
tage. Binnenkort wordt de notitie aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu, 
waarna het ministerie de aanvraag en notitie binnen een periode van circa 2 weken ter visie zal 
leggen.     
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
      
Verdere informatie 

- Definitief werkprogramma Alderstafel Lelystad Airport (HB 1493929) 
      
 
  


