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Onderwerp 

Bijdrage Luchtvaartcollege te Hoofddorp aan Technocampus Lelystad Airport  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Uw Staten te informeren over de bijdrage van het Luchtvaartcollege te Hoofd-
dorp in de uitvoering van de businesscase Technocampus Lelystad Airport. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Deze mededeling wordt u toegezonden naar aanleiding van toezegging EB-24 in 
de commissie van 2 juli van gedeputeerde Appelman over de bijdrage van het 
MBO College Airport te Hoofddorp aan de ontwikkeling van de Technocampus 
Lelystad Airport. 
 

Inleiding: 

Op 2 juli 2014 heeft u ingestemd met de begrotingswijziging om de businesscase 
Technocampus Lelystad Airport tot uitvoering te gaan brengen. In het debat 
rondom deze businesscase heeft gedeputeerde Appelman aangegeven dat het 
Luchtvaartcollege uit Hoofddorp zijn medewerking aan de Technocampus  
Lelystad Airport heeft toegezegd.  
 
Mededeling: 

Deze houdt concreet in dat het Luchtvaartcollege uit Hoofddorp (onderdeel ROC 
van Amsterdam) hun specialist beschikbaar stelt op het gebied van samenbrengen 
van bedrijven en onderwijsinstellingen. Hij zal met name  invulling geven aan de 
makelaarsfunctie om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te 
stemmen. Uitvalsbasis is het projectbureau van de Technocampus. De business-
case wint daardoor aanzienlijk in kracht. 
 

Het vervolg 

Onder het bestuur is voor de dagelijkse uitvoering een programmabureau inge-
richt.  
      
Ter inzage in de leeskamer 
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Verdere informatie 

Steunbrief Lelystad Airport (Edocs 1656591) 
Steunbrief gemeente Lelystad (Edocs 1656592) 
Steunbrief Jet Air Maintenance (Edocs 1656593) 
Steunbrief New Land Mobility (Edocs 1656594) 
Steunbrief ROC (Edocs 1657522) 
Financieel Dagblad editie Investeren in Technologie 30-6-2014  Lelystad Airport 
(Edocs 1656590) 
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Ontwikkelingsmaatschappij OMALA (www.omala.nl) is bezig met het 
aantrekken van nieuwe bedrijven en het ontwikkelen van nieuwe ICT in-
frastructuren voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Aandeelhouders 
van OMALA zijn de Provincie Flevoland en de gemeentes Almere en 
Lelystad.

Directeur Eric Rijnders vertelt: “Het plan is om met de uitbreiding en verdere 
ontwikkeling van de luchthaven, de regio beter te profi leren.” Tot nu toe heeft 
Rijnders een aantal partijen, waaronder twee grote, weten te interesseren om 
zich te vestigen op Lelystad Airport als de defi nitieve beslissing eind november 
valt. “Het gaat om bedrijven in Leisure, horeca en hotels.”

OMALA maakt zich ook sterk voor verduurzaming. “Samen met Alliander 
zijn we bezig met een nieuw soort energietransport en nieuwe netwerken 
die fl ink kostenbesparend werken ten opzichte van bestaande netwerken. 
De energie voor de uitgebreide luchthaven komt van de zon, de wind en bio-
massa.”

Op 26 juni jl. besprak de Tweede Kamer het ontwerpluchthavenbesluit en in 
november 2014 wordt het defi nitieve besluit verwacht. Mocht de uitbreiding 
worden uitgesteld, dan wacht OMALA ook met verdere ontwikkeling. “Uitstel 
zou echter heel jammer zijn, want bedrijven staan inmiddels te popelen om 
zich te kunnen vestigen. Zodra de uitbreiding echt zeker is, verandert OMALA 
haar communicatie. “Tot nu toe zijn dat één op één gesprekken. Zodra er ze-
kerheid is, kunnen we veel breder communiceren over de vele mogelijkheden.”

Onderwijs 
De Technocampus opent in het vierde kwartaal van 2014 haar deuren voor
studenten. Kwartiermaker Dennis Grimbergen: “Bedrijven, onderwijs-
instellingen en overheden vormen in dit project een vitale coalitie gericht 
op de ontwikkeling van de luchthaven en de (nieuwe) bedrijvigheid die 
de luchthaven zal genereren. Het onderwijs in de regio ziet mogelijkheden 
adequaat in te kunnen spelen op de vraag van al aanwezige en zich nog 
vestigende bedrijven in techniek- en luchtvaartsector.” 

“In eerste instantie leiden we op voor de hier gevestigde bedrijven, 
voornamelijk MRO (Maintenance-Repair- Overhaul) gerelateerd.” 
De Technocampus biedt de infrastructuur voor technisch (praktijk-)onderwijs 
en training. De mogelijkheid voor bedrijfsleven om personeel te kunnen 
bijscholen maakt onderdeel uit van de propositie. 

Innovaties
De Technocampus krijgt een moderne ICT-infrastructuur waardoor het 
beschikt over de laatste technologie. “De symbiose met het bedrijfsleven zorgt  
ervoor dat  de  studenten  met  de  nieuwste  technologie  kunnen  werken. 

Daardoor leveren zij zelf ook een bijdrage aan verdere innovaties. Door de 
inbreng van de bedrijven, werken studenten bijvoorbeeld aan composieten en 
nieuwe technologieën. Hiermee stimuleert de Technocampus duurzame inno-
vatie en ontwikkeling tussen bedrijfsleven en onderwijs.” 

Versterking
De Technocampus gaat ook een rol vervullen in de bestrijding van jeugd-
werkloosheid in de regio. “Provincie, gemeente, MBO colleges en 
bedrijven participeren actief in de campus. De Technocampus draagt met de 
opleidingen en trainingen bij aan de economische versterking van Lelystad 
Airport en de spin-off daarvan.”

Hoogwaardige reparaties
SPECTO Aerospace (www.spectoaerospace.com) is gespecialiseerd in 
bouw en reparatie van composiet vliegtuigonderdelen. Het bedrijf nam zes 
maanden geleden een splinternieuwe faciliteit in gebruik op de luchthaven. 
Directeur Jeroen Mast kijkt reikhalzend uit naar de verwachte uitbreiding van 
de luchthaven.“Composiet wordt op steeds grotere schaal gebruikt, niet alleen 
voor onderdelen, maar zelfs voor complete vliegtuigen of grote delen daarvan. 
We voeren al reparaties uit bij dergelijke vliegtuigen van enkele grote fabri-
kanten zoals Airbus, Boeing en Embraer. Hoe meer vliegtuigen op Lelystad 
Airport, hoe meer werk daar voor ons uit voortvloeit.”

Forse groei
Het gecertifi ceerde SPECTO Aerospace voert hoogwaardige reparaties aan 
complexe onderdelen uit in de faciliteit, maar het repareren van vliegtui-
gen zelf gebeurt in de hangars bij de klanten. “Onze slogan is ‘When you 
are grounded, call us’.” Mast vindt de infrastructuur van Lelystad Airport nu 
internationaal gezien, niet indrukwekkend. “Als er een langere baan ligt en er 
meer vluchten zijn, komt het MRO cluster veel beter tot zijn recht. Luchtvaart is 
een internationale markt, er is wat mij betreft te lang te klein gedacht. Gelukkig 
komt daar naar verwachting snel verandering in. We groeiden driehonderd 
procent in de afgelopen crisisjaren, dat wordt ongetwijfeld veel meer in de 
komende tijd.”

Stageplaatsen
SPECTO Aerospace participeert nog niet in de Technocampus vanwe-
ge de hectiek rond de ontwikkeling van de nieuwe faciliteiten op Lelystad 
Airport en de bedrijfsverhuizing daar naar toe. “Volgend jaar doen we 
daar vanzelfsprekend wel aan mee. We kunnen stageplaatsen bieden 
voor leerlingen en op klantvraag van vliegtuigmaatschappijen interne trai-
ningen geven aan hun medewerkers. Denk daarbij aan specifi eke trai-
ning voor de Boeing 787 Dreamliner, het nieuwste vliegtuig van Boeing 
waar Arke Fly als eerste in Nederland mee vliegt.”

Het kabinet gaf onlangs ‘groen licht’ voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Goed nieuws voor veel bedrijven én voor 
het onderwijs in de regio.

Meer info over ontwikkeling Lelystad Airport: www.lelystad.nl/luchthaven

De uitbreiding van Lelystad Airport heeft vele voordelen, vindt wethouder Jop Fackeldey. Deze wegen volgens hem 
ruimschoots op tegen de nadelen. “Naast het nationaal belang ervan leidt de uitbreiding regionaal tot een werkgelegenheid 
van 2.500 fte.”

Vooral op bedrijven in de MRO-sector (maintenance, repair en overhaul) krijgt de luchthaven volgens hem een aanzuigende 
werking. “Op Schiphol zit het bedrijfsleven klem en heeft het te kampen met dure grond. In Lelystad treft het een goede prijs-
kwaliteitverhouding en is er alle ruimte voor ontwikkeling.”

De verwachte stijging in werkgelegenheid is gebaseerd op onderzoek naar vergelijkbare situaties op andere luchthavens.

Dat Lelystad Airport de tweede luchthaven van Nederland wordt is noodzakelijk en van nationaal belang, zo meent 
Fackeldey. “Schiphol is met het aantal passagiers eigenlijk groter dan het achterland rechtvaardigt. De mainport Schiphol loopt 
tegen ruimtelijke beperkingen en milieugrenzen aan. Schiphol is wel cruciaal voor onze economie. Nu het de top van haar 
capaciteit bereikt, zoekt de mainport nieuwe ruimte. Lelystad Airport is daarvoor de oplossing.”

Niettemin was en is er veel te doen over de uitbreiding. Zo menen criticasters onder meer dat de uitbreiding nog niet nodig 
is en bestaat de vrees voor (geluids)overlast. Uiteindelijk wegen de voors ruim op tegen de tegens, zo vindt hij. 

“Lelystad Airport heeft ruime openingstijden, goede parkeerfaciliteiten en uitstekende verbindingen. We moeten denken in 
kansen. Ik kan me niet voorstellen dat de markt die laat liggen. Passagiers geven aan graag gebruik te willen maken van de 
Lelystadse luchthaven; het woord is nu aan de luchtvaartmaatschappijen om Lelystad op te nemen in hun ‘schedules’.”

Jop Fackeldey - Wethouder

Uitbreiding Lelystad Airport goed voor hele regio
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