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Geachte heer Alders, 

Op 5 maart hebben wij uw definitieve advies over de ontvnkkeling van Lelystad Airport ontvangen. 
Zoals wij u reeds eerder hebben aangegeven, vinden v\nj uw advies helder. Het schetst goed welke 
stappen gezet moeten worden om tot uitplaatsing van vluchten naar Lelystad Airport over te kunnen 
gaan. Wij herkennen onze inbreng in uw advies op een groot aantal punten, met name de 
voorgestelde gefaseerde ontv^'kkeling, de aandacht voor hinderbeperkende maatregelen, het 
opstellen van routes in overleg met de regio en de noodzaak voor een integrale afweging van de 
inpasbaarheid van alle Flevolandse Rijksopgaven. 
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van ons standpunt. 

Uit uw hoofdlijnenadvies blijkt, dat het kennelijk niet mogelijk is om gelijktijdig aan de door ons 
gestelde randvoorwaarden te voldoen. Wanneer wordt gekozen voor een ontwikkeling binnen de 
grenzen van de PKB kan niet worden voldaan aan de werkgelegenheidsambitie. Wanneer wordt 
gekozen om de werkgelegenheidsambitie wel waar te maken, worden de grenzen van de PKB deels 
overschreden. Om voor te kunnen stellen om het economisch belang te laten prevaleren boven de 
overschrijding van de milieucontour moet in het hoofdlijnenadvies in voldoende mate worden 
voorzien in het tegengaan van overlast en het compenseren van geconstateerde nadelige effecten. 

Wij zijn in principe bereid de door u geschetste richting waarlangs de luchthaven zich zou moeten 
ontwikkelen met een positief advies aan Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraad van 
Lelystad voor te leggen. Ook staan wij achter de door u voorgestelde stapsgewijze ontwikkeling van 
de luchthaven. 
In de eerste tranche van de ontwikkeling gaat u uit van 25.000 vliegtuigbewegingen. Hiermee valt 
de ontwikkeling deels buiten de grenzen van de PKB, die wij in het Omgevingsbeleid van Flevoland 
(2006) hebben vastgelegd. Gelet op dit feit is het ons inziens verstandig om bij 10.500 
vliegtuigbewegingen te beoordelen of de getroffen maatregelen voldoende zijn dan wel bijstelling 
behoeven op weg naar de 25.000 bewegingen. Hierbij wordt onderzocht hoe succesvol de afspraken 
om Lelystad als pilot toe te passen voor hinderbeperkende maatregelen uitpakken. 

Voor de tweede tranche tot 45.000 vliegtuigbewegingen, voorziet u in een evaluatie. Dit geeft de 
mogelijkheid om de daadwerkelijke effecten van de ontwikkeling van de luchthaven te betrekken 
bij de eventuele doorgroei. Daarbij wegen voor ons de effecten op de werkgelegenheid, duurzame 
landbouw en hinder (geluidsbelasting en de getroffen maatregelen om hinder te voorkomen) zwaar 
mee. Indien de door u voorgestelde evaluatie positief uitvalt en tevens de 
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werkgelegenheidsdoelstellingen en de landzijdige ontsluiting worden gerealiseerd, zijn onze 
colleges van Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders bereid om deze ontwikkeling in 
te passen in de betreffende ruimtelijke plannen. Hiertoe willen we afspraken maken. 

Een eventuele doorontwikkeling naar 60 tot 90.000 vliegtuigbewegingen vereist een additioneel 
onderzoek en een apart Kabinetsbesluit. Aan dit onderzoek werken wij uiteraard mee, maar tot die 
tijd kunnen provincie en gemeente geen ruimtelijke reserveringen doen, aangezien de wettelijke 
grondslag hiertoe ontbreekt en de balans tussen lusten en lasten voor de regio nog onbekend is. 

Veel onderwerpen uit het hoofdlijnenadvies zult u in de komende periode nader uitwerken. Onze 
regionale agenda en de uitgangspunten die in ons Omgevingsplan verwoord staan, zullen voor een 
groot deel in die uitwerking gerealiseerd moeten worden. Onze positieve grondhouding ten aanzien 
van uw advies zullen wij toetsen aan uw uitwerkingsadvies. Voor de eerste tranche zijn voor onze 
oordeelsvorming van belang de routes (waarvan u in juni 2012 een concept verwacht) en 
bijbehorende afspraken over hinderbeperking, de investeringsbereidheid van Rijk en SchipholGroup, 
de samenwerking met defensie in het luchtruim en de tijdige uitvoering van procedures door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Onze voorwaarden voor het starten van de tweede tranche zijn naast de door u genoemde positieve 
evaluatie, afspraken met een home carrier over vestiging en doorontv^nkkeling van de benodigde 
infrastructuur (extra afslag A6 en station Lelystad Zuid) door het Rijk. 

Graag worden wij bij het opstellen van de uitvoeringsagenda, evenals dat in de afgelopen periode 
het geval was, ambtelijk en bestuurlijk intensief betrokken. 
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