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Geachte lezer, 

Onlangs heeft de Alders Tafel haar advies omtrent de ontwikkeling van Lelystad Airport 
uitgebracht. Dit advies is voor Het Flevo-landschap aanleiding tot zorg. Deze zorgen delen wij 
graag met u. Omdat u zich binnenkort beraad top uw eigen standpunt ten aanzien van het 
Alders Advies, stuur ik u onze brief aan de Alders Tafel ter informatie toe. 

Met vriendelijke groet, 

"HDrs. M.J.H.Rijs, beleidsmedewerker, plv. directeur 

bijlage: brief Het Flevo-landschap aan Alders Tafel 
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Geachte leden van de Tafel van Alders, 

Het Flevo-landschap heeft kennisgenomen van het advies van de Alders Tafel ten aanzien van 
de ontwikkeling van Lelystad Airport en brengt u met deze brief op de hoogte van haar 
bevindingen. 

Het Flevo-landschap heeft begrip voor de wens tot economische ontwikkeling in de regio en 
probeert daar ook zelf een bijdrage aan te leveren. Het Alders-advies stemt Het Flevo
landschap als directe buur van Lelystad Airport echter zorgelijk. De voorziene ontwikkeling 
van Lelystad Airport in tranches van achtereenvolgens 25.000 en 45.000 vliegbewegingen, met 
zelfs een doorkijk naar 90.000 vliegbewegingen, gaat veel verder dan hetgeen in de PKB 2004 
mogelijk werd gemaakt. Het Flevo-landschap vreest grote impact op de natuurwaarden en de 
belevingswaarde voor natuurrecreanten in haar natuur- en recreatiegebieden. 

In het Alders Advies is -terecht- aandacht voor de internationale verplichtingen voor de Natura 
2000 gebieden. Er ligt echter ook een aanzienlijk areaal aan natuur- en recreatiegebieden 
direct rond het vliegveld. Denk aan Natuurpark Lelystad, het Larserbos en Larservaartbos, 
Knarbos en Burchtkamp, Wildwallen en Heggenlandschap. Samen circa 2000 hectare. 
Natuurgebieden met deels een belangrijke functie voor het leef- en vestigingsklimaat in de 
regio. Neem Natuurpark Lelystad als voorbeeld. 
In Natuurpark Lelystad wordt op dit moment met aanzienlijke investeringen van Europa, 
provincie Flevoland en Het Flevo-landschap zelf een impuls voor natuurrecreatie gerealiseerd. 
De ambitie is om het aantal bezoekers te laten groeien van de huidige 150.000 per jaar naar 
175.000 per jaar. De toename van het vliegverkeer zou daarentegen wel eens de oorzaak van 
een sterke daling van het aantal bezoekers kunnen zijn, en daarmee van kapitaalvernietiging en 
verminderde inkomsten voor Het Flevo-landschap. 

Wij vragen aan de Alders Tafel om samen met ons in beeld te brengen wat de verschillende 
scenario's concreet voor onze natuurgebieden gaan betekenen, zowel wat betreft 
natuurwaarde als wat betreft belevingswaarde. Is het nog wel goed toeven in de 
natuurgebieden rond het vliegveld of zal de belevingswaarde voorde natuurgenieter en 
rustzoeker teniet worden gedaan? 
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Daarnaast vragen wij de Alders Tafel om op dezelfde wijze als dit voor de Omwonenden 
plaatsvindt, afspraken te maken met Het Flevo-landschap om grote impact op natuurwaarden 
en recreatieve waarde in de nabije omgeving van het vliegveld primair te voorkómen, en 
mocht dit niet mogelijk zijn te mitigeren ofte compenseren. Het Flevo-landschap vraagt deze 
aandacht zowel nu bij de voorbereiding van de eerste tranche als bij de evaluatie voorafgaand 
aan de verdere groei van de luchthaven. Een veel sterkere betrokkenheid dan nu het geval is, is 
essentieel om onze taak als natuurbeheerder /beschermer en als aanbieder van natuurbeleving 
aan de Flevolanders, vooral de inwoners van Lelystad, te kunnen vervullen. 

In afwachting van uw antwoord, hoogachtend, 

n: 
Drs. M.J.H.Rijs, beleidsmedewerker, plv. directeur 

Deze brief is ter kennisname verzonden aan: 
College Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Flevoland 
College B&W en Gemeenteraad Lelystad 
College B&W en Gemeenteraad Zeewolde 
College B&W en Gemeenteraad Dronten 
College B&W en Gemeenteraad Almere 
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