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Panoramaronde 1 

Onderwerp 
Start MER-procedure Luchthaven Lelystad 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

 PS te informeren over de start van de MER-
procedure luchthaven Lelystad.     

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

  Kennis te nemen van de start van de MER-
procedure en bijbehorende achtergronden.    

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

  De directie van de luchthaven Lelystad zal op 
korte termijn de concept-aanvraag voor het 
Luchthavenbesluit en de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau voor het bijbehorende milieu-
effectonderzoek aan de staatssecretaris van I & 
M  aangebieden. Naar verwachting zal het 
ministerie binnen circa 2 weken daarna de 
aanvraag en notitie ter visie leggen. Reactie hier 
op is de bevoegdheid van het college van GS. Dit 
vormt een belangrijke, maar tegelijkertijd 
technisch ingewikkelde stap in de 
planvoorbereiding van de doorontwikkeling. 
Ingewikkeld omdat in de notitie beschreven 
wordt welke effecten, hoe en tot hoever 
onderzocht worden. De keuzes hierin zijn 
bepalend voor de MER als onderlegger voor het 
Luchthavenbesluit, maar ook voor diverse 
andere ontwikkelingen zoals woningbouw, 
landbouw, natuurontwikkeling en plaatsing van 
windmolens in de omgeving van de luchthaven, 
maar ook de landzijdige bereikbaarheid.Een 
belangrijk onderdeel hierin is hoe van en naar 
de luchthaven wordt gevlogen. Hiervoor is 
eerder door Luchtverkeersleiding Nederland een 
voorstudie uitgevoerd. De heer Alders is daar 
eerder in zijn toelichting op zijn advies op 
ingegaan. Deze studie heeft geleid tot 
indicatieve vliegroutes die tbv. deze MER nader 
uitgewerkt en onderzocht moeten worden.  

Deskundigen van het Rijk en de luchthaven 
worden gevraagd genoemde notitie en de daarin 
gemaakte keuzes in de panoramaronde nader toe 
te lichten.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Op 11 april 2012 heeft de commissie Alders haar 
rapport over de luchthaven Lelystad aan PS 
gepresenteerd. Op 9 mei 2012 is dit rapport 
onderwerp van bespreking geweest in een 
opinieronde.     

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Wordt in de panoramaronde nader toegelicht.      

  


