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*1638434* 
Onderwerp 

Ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad Airport  
 
 
Doel van deze mededeling: 

U te informeren over het proces rond het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad 
Airport.      
 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t.      
 

Inleiding: 

Op 13 juni 2014 heeft de ministerraad ingestemd met de stukken ten behoeve 
van het ontwerp-luchthavenbesluit en vrijgegeven voor inspraak en politieke 
bespreking. Op 25 juni jl. heeft gedeputeerde Lodders daarop deelgenomen aan 
een Ronde tafelbijeenkomst georganiseerd door de vaste Kamercommissie van 
Infrastructuur & Milieu en heeft op 26 juni het debat in de Tweede Kamer plaats-
gevonden in een Algemeen Overleg.  
Van 20 juni tot en met 31 juli 2014 hebben de stukken behorende bij het ont-
werp-luchthavenbesluit ter inzage gelegen en is iedereen in de gelegenheid 
gesteld hierop te reageren. Ook zijn er vier informatieavonden in de regio ge-
houden waarbij een stand van zaken is gegeven van het proces aan de Aldersta-
fel. 
 
Mededeling: 

Tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst hebben de commissieleden veel vragen 
kunnen  stellen aan diverse partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
Lelystad Airport. Gedeputeerde Lodders heeft in zijn bijdrage vier punten aange-
stipt: 
– het zorgvuldige proces dat gevoerd is aan de Alderstafel en het belang van een 
besluit op dit moment; 
- het belang van de overeenkomst tussen Rijk, provincie en gemeente over de 
bereikbaarheid via de weg en per openbaar vervoer van de luchthaven; 
- de B+ variant vliegroute de meest optimale variant is, rekening houdend met 
wet- en regelgeving, Schipholverkeer en regionaal kader. Bij de uitwerking moet 
experimenteerruimte gebruikt worden om te komen tot verdere optimalisaties 
van de routestructuren. 
- De agrarische ondernemers in de directe omgeving moeten er op moeten kun-
nen vertrouwen dat dat de ontwikkeling van luchthaven Lelystad geen negatieve 
gevolgen met zich mee brengt voor de bedrijfsvoering. Waardering uitgesproken 
dat de staatssecretaris in een brief heeft aangegeven graag samen met de sector 
tot een intentieovereenkomst nadeelcompensatie te willen komen. 
 
Op 26 juni bleek in het debat met de Tweede Kamer dat een ruime Kamermeer-
derheid voor de ontwikkeling van Lelystad Airport is en heeft de Staatssecretaris 
opgeroepen aan het eind van het jaar hiervoor een nieuw luchthavenbesluit vast 
te stellen.  
 
Op de stukken van het ontwerp-luchthavenbesluit hebben circa 350 organisaties 
en 600 burgers een zienswijze ingediend. Ook de provincie Flevoland heeft in 
coördinatie met gemeente Lelystad, Zeewolde, Almere en Noordoostpolder een 
zienswijze ingediend. Daarbij hebben we onder meer aangegeven om het formele 
evaluatiemoment (25.000 vliegbewegingen) ook als zodoende in de toelichting 
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van het ontwerp-luchthavenbesluit op te nemen. Ook verzoeken we, gezien een goede afstemming 
tussen de nationale doelstellingen om een deel van de groei van Schiphol in Lelystad op te vangen 
en om voldoende windenergie op te wekken, om  opgenomen hoogtebeperkingen  voor de bouw van 
windmolens buiten de directe omgeving van de luchthaven geen onderdeel van het luchthavenbe-
sluit te laten zijn.  
 
Eind juni en begin juli zijn door de Alderstafel vier informatieavonden in de regio georganiseerd. 
Tijdens deze avonden heeft de heer Alders de laatste stand van zaken gepresenteerd over het 
proces en resultaat van de Alderstafel Lelystad en is er veel gelegenheid voor bezoekers geboden 
om vragen te stellen aan het ministerie van I&M, Lelystad Airport en LVNL. Tijdens deze avonden is 
bijgaand informatiebulletin verspreid. 
 
Het vervolg      
In de komende weken wordt het advies van de commissie van de m.e.r. verwacht en zal de nota 
van antwoord op de zienswijze door het ministerie van Infrastructuur & Milieu worden gepresen-
teerd. In september zullen alle stukken van het ontwerp-luchthavenbesluit voor advies worden 
voorgelegd aan de Raad van State. Na ontvangst van het advies zal het definitieve luchthavenbe-
sluit Lelystad Airport worden vastgesteld. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t.      
 
Verdere informatie 

- Zienswijze provincie Flevoland      
- Informatiebulletin Lelystad Airport (secretariaat Alderstafel) 
 
  

 



PROVINCIE FLEVOLAND 

Centrum voor Publieksparticipatie 
Ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad 
Postbus 30316 
2500 GH 'S-GRAVENHAGE 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 
(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 

E-mail 

provincie@Flevoland.nl 

Wefcs/te 

www.flevoland.nl 

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk 

0 8 JULI 20H 
Onderwerp 
Ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad Airport 

Ons kenmerk 
1626749 

Geachte heer/mevrouw. 

Na een zorgvuldig proces aan de Alderstafel is gekomen tot het ontwerp-luchthavenbesluit voor 
luchthaven Lelystad. Een besluit dat het mogelijk maakt om de tweede luchthaven van het land te 
worden. Het ontwerp-luchthavenbesluit komt tegemoet aan de voorwaarden die de regio heeft 
gesteld aan de ontwikkeling en uitbreiding van Luchthaven Lelystad. Provincie Flevoland is dan ook 
tevreden met het resultaat wat tot op heden is behaald. Er zijn echter nog een aantal 
aandachtspunten met betrekking tot het luchthavenbesluit. 

Evaluatie bij 25.000 vliegbewegingen en doorgroei 
In het Aldersadvies Lelystad uit 2012, zoals ook door het kabinet Is onderschreven, wordt gesproken 
over de ontwikkeling van de luchthaven In 2 tranches: ontwikkeling tot 25.000 vliegtuigbewegingen 
waarna een evaluatie plaats zou vinden alvorens door te ontwikkelen tot 45.000 
vliegtuigbewegingen. Bij lezing van het ontwerp-luchthavenbesluit is voorgaande ook te vinden, in 
de toelichting is een afweging opgenomen waarom op dit moment een luchthavenbesluit voor de 
gehele 45.000 vliegbewegingen is opgenomen. Wat echter verbaast, is dat het tussenmoment van 
25.000 bewegingen en de bijbehorende evaluatie niet in voorliggend ontwerp-luchthavenbesluit 
wordt geborgd. Wij dringen er sterk op aan om alsnog de evaluatie op te nemen en een bijpassende 
monitoring hiervoor op te stellen. 

Meerdere rijksopgaven in hetzelfde gebied 
Naast de nationale doelstelling om een deel van de groei van Schiphol op te vangen op Lelystad 
Airport neemt Flevoland een groot deel van de landelijke doelstelling van 6.000 MW windenergie 
voor haar rekening (1390,5 MW). Deze twee opgaven leggen ook allebei een beslag op ruimte In de 
lucht. Flevoland werkt samen met de ministeries van l&M en EZ aan een gebiedsproces om te komen 
tot ontwikkeling van nieuwe grootschalige locaties onder gelijktijdige sanering van kleinere 
opstellingen windenergie In Flevoland. Om de strijdigheid tussen belde opgaven niet onnodig groot 
te maken, verzoeken we u de hoogtebeperkingen van de Outer Horizontal geen onderdeel van het 
luchthavenbesluit te laten zijn. Deze beperkingen zijn niet noodzakelijk voor vliegveiligheid en er is 
geen wettelijke els of basis voor het Outer Horizontal voor luchthaven Lelystad: het volgt niet uit de 
internationale regelgeving (Annex 14 en EASA Part Aerodrome-Design) en recent Is In Europees 
verband besloten dit ook niet op te gaan nemen, zoals eerder wel sprake van was. Onnodige 
procedures, bestuurlijk overleg en op te stellen overeenkomsten kunnen hiermee voorkomen 
worden, wat de uitvoerbaarheid ten goede komt. 

Inlichtingen bij 

A.J. van der Schee 
Doorkiesnummer 

0320-265226 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Overig 
Met betrekking tot de routes bestemd voor verkeer dat vliegt op zicht (VFR), verzoeken wij u de 
aanvliegroute bij Lelystad niet langs de dijk te laten lopen, maar de A6 als visuele referentie te 
gebruiken. Hierdoor worden onnodige beperkingen voor de ontwikkeling van een nieuwe 
windmolenopstelling langs de kust, maar ook voor de energiecentrale en de geplande multimodale 
overslag Flevokust, voorkomen. 

Op 22 mei j l . heeft de Alderstafel Lelystad u de adviesbrief naar aanleiding van het op 7 april j l . 
gepresenteerde Ondernemingsplan en mllieueffectrapport Lelystad Airport aangeboden. U heeft dit 
doorgeleid naar de Tweede Kamer en daarbij aangegeven dat u het briefadvies meeneemt in uw 
overwegingen die ten grondslag liggen aan het ontwerp luchthavenbesluit. De provincie Flevoland 
vraagt u dit advies Integraal te betrekken bij de verdere behandeling van het dossier. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

drs. M.G.E.C. Overmars - J.N.J. Appelman 












