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Opening Preferred Leisure Airport  



Twin Airport Schiphol 

Ontwikkeling Lelystad Airport 
belangrijk voor groei van 
mainport Schiphol 

Totale marktvraag (580.000 
vtb) 510.000 op Schiphol 

Capaciteit Lelystad moet 
beschikbaar zijn als 90% van 
grens op Schiphol is bereikt 
(d.w.z. 459.000 vtb)  
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Tijd *)  incl. impact regionale airports 



Planning realisatie Leisure Airport  



Terugblik 2015 

 Ondertekening bestuursovereenkomst Infrastructuur 
 

 Samenwerking luchtverkeersleidingorganisaties LVNL & CLSK (ATC 
heffingenstelsel 2020).  
 

 Samenwerking Veiligheidsregio om een efficiënte crisisorganisatie te 
realiseren. 
 

 Inspanningsverplichting met Werkbedrijf Lelystad om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen op de 
luchthaven. 
 

 Samenwerking met SCALA & de HvA om opleidingsinitiatieven en 
stageplaatsen te stimuleren en te realiseren. 
 

 Resultaten monitoringsonderzoek Voedselveiligheid bekend. 



Europe’s Preferred Leisure Airport 

Ruimte en mogelijkheden creëren voor Business 
Aviation, MRO activiteiten, (vlieg) opleidingen en 
recreatieve luchtvaart. 

 

Reizigers aantrekkelijke verbindingen met 
(toeristische) steden en regio’s in Europa en overige 
landen rond de Middellandse Zee bieden. 





Airport concept 

Midden in de polder 
 
 
 Eenvoud, simpel &  
 no-nonsense 
 
 
Beleving van luchtvaart 

 
Identiteit 

Minimale loopafstanden, efficiënte  en 
overzichtelijke routing door compacte opzet en 

ervaring van luchthaven(proces) 
 
 
 
 

Self-service en eenvoudigheid van proces,  
retail & horeca en andere voorzieningen 
resulteren in onovertroffen reisgemak 

 
 
 

Vanuit eigen identiteit en vernieuwend concept 
biedt Lelystad Airport een verrassende journey; 

een luchthaven die als prettig wordt ervaren. 

 
Waarde  

propositie 

Gemakkelijk 

Compact 

Verrassend 



Airline journey 

•  Concurrerende havengelden 

• Compacte luchthaven 

• Snelle omdraaitijd  

• Centrale ligging 



Passenger journey 

Lounge Security Check in Bag drop 
off 

Kwaliteitsbeeld: service level, uitstraling & ambiance? 

                        Horeca & winkels  

En route 

Parking  

On board 

Arriving 
At 

Lelystad 
Airport 

Border-
control  

                                Informatievoorziening 

Shuttle 
train/city 
to airport 

Boarding 
De 

Boarding 
At home 
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Commercieel concept 

 Horeca  Parkeren & autoverhuur 

 Commerciële gebouwen Havengelden/Airline  
Marketing Plan (strat + ops) 

 Winkels  Reclame & media  



Best Value 

Voorbereiding 

Marktconsultatie 

Beoordeling 

Selectie 

Concretisering 

Gunning contract 

Aanbestedingsstrategie  

De hoogste waardering in 
klanttevredenheid tegen   
de juiste prijs 

   Opdrachtnemer is expert 

   Luisteren, observeren en samenwerken 



Aanbestedingspercelen (EU en overig) 

Land en luchtzijdige infrastructuur  1 

Terminalgebouw  2A 

Dienstverlening  2B 

Overige percelen: 
 
3A  Commerciële/facilitaire 
 gebouwen 
3B  Horeca & winkels 
 
4 Luchtverkeersleiding 

 
5 Brandweervoertuigen  

 
6 IT voorzieningen 



Huidig areaal 



Uitgangspunten anno 2016 

Passagiersvluchten in nieuwe areaal 
Uitbreiding MRO (t/m 737/A320) 
Uitbreiding Business Aviation (t/m BBJ/A318 elite) 
Handhaven lesluchtvaart binnen de mogelijkheden 
Versterken recreatie functie omgeving (30-40 km straal) 
Max vliegtuiggrootte ook voor bestaand areaal 737/A320 
Ontwikkeling binnen bestaand luchthaventerrein 
Kantoorontwikkeling bij voorkeur in OMALA gebied 



Centrale deel 



Bedrijventerrein 3 



Airside concept (Fase N1) 2018: investeringen € 58 mln (10.000 vtb) 



Airside concept (N2) 2023: investeringen € 12 mln (25.000 vtb) 



Airside concept (Fase N3) 2032: investeringen € 20 mln (45.000 vtb) 



Stand van zaken Lucht- en landzijdige infrastructuur 
Best Value 

Voorbereiding 

Marktconsultatie 

Pre-selectie 

Beoordeling 

Concretisering 

Gunning contract 

 
 
 
 
 
17-12-2015 Contract ondertekend voor: 
 
 Aanleg nieuwe start- en landingsbaan 
 Aanleg nieuwe taxibaan 
 Aanleg vliegtuigopstelplaatsen 
 Aanleg nieuwe dienstwegen aan airside 
 Aanleg nieuwe toegangswegen landside 
 Aanleg watercompensatie/watergangen 
 15 jaar onderhoud nieuwe/bestaande lucht- en landzijdige 

infrastructuur 



Aanbesteding: Terminalgebouw (impressie) 



‘De Doos’ 



‘De Boog’ 



Stand van zaken Terminalgebouw  
Best Value 

Voorbereiding 

Marktconsultatie 

Pre-selectie 

Beoordeling 

Concretisering 

Gunning contract 

 Selectie afgerond:  7 inschrijvingen geselecteerd 
 December 2015:  Vraagspecificatie wordt verstuurd aan de 

   inschrijvers 
 Maart 2016:  Bekendmaking voorlopige winnaar aan 

   inschrijvers 
 

 Juli 2016: Verwachtte contractondertekening 
 

 2016/2017:  Ontwerp en realisatie terminalgebouw 

 Begin 2018:  Testfase 



Aanbesteding: Integrale dienstverlening  

De integrale dienstverlening omvat o.a.: 
 
Gastheerschap binnen en buiten de terminal; 
Reinigen van de terminal, het vliegtuig en parkeerterrein; 
Beveiligen van de terminal, bagage en passagiers (certified);  
Afhandelen van bagage en passagiers rondom en in de terminal; 
Bevoorraden/vertrek gereedmaken van de vliegtuigen (certified); 
 (Mede) aanschaffen en onderhouden van benodigde middelen, 

materialen, apparatuur en (losse) inrichtingselementen (certified);  
Verder afwerken van de ‘casco’ opgeleverde terminal, zoals 

afwerking vloeren, wanden en gedeelte van de inrichting. 
 



Stand van zaken Intergrale dienstverlening 
Best Value 

Voorbereiding 

Marktconsultatie 

Pre-selectie 

Beoordeling 

Concretisering 

Gunning contract 

 December 2015: Vraagspecificatie wordt verstuurd aan de 
   inschrijvers 

 April 2016:   Bekendmaking voorlopige winnaar aan 
   inschrijvers 
 

 September 2016: Verwachtte contractondertekening 
 

 2016/2017:  Realisatie dienstverlening 

 Begin 2018:  Testfase 



Landside concept 

2018-2020 
2018 



Bereikbaarheid & 
luchtkwaliteit Duurzaamheidsambitie 

Door schoon wegverkeer van, naar en op Lelystad Airport 

Duurzame OV verbinding 

Efficiënt luchthavenproces  

AVGAS UL 91 



Duurzame 
werkgelegenheid Duurzaamheidsambitie 

Door te investeren in lange termijn inzetbaarheid van mensen 

Inspanningsverplichting 
Werkbedrijf Lelystad 

Stimuleren werkgelegenheid en 
samenwerking in/met regio 

SCALA 



Grondstofschaarste Duurzaamheidsambitie 

Door duurzaam en bewust grondstof- en materiaalgebruik 

Duurzame waterketen (TKI project) 

Materiaalgebruik terminalgebouw 



Omgeving & geluid Duurzaamheidsambitie 

Door het beperken van hinder en het verbeteren van leefbaarheid  

Efficiënte inrichting van 
bouwwerkzaamheden 

Convenant voedselveiligheid 

Pro-actieve 
omgevingscommunicatie 



Klimaatvriendelijke 
luchtvaart Duurzaamheidsambitie 

Door verminderen van CO2 uitstoot en opwekken van duurzame energie  

Energiezuinige terminal 

Droogloop met zonnepanelen 

Electrische laadpalen 



Personeel 
Gevestigde 

ondernemers  

Lelystad Airport maken we samen! LVNL 

Gemeente 
Lelystad 

AOPA 

KNVvL 
BKL 

Politiek Alderstafel 

De 
buren 

Europe’s Preferred Leisure Airport 

Airlines 

Inwoners  
regio 

Passagier 

Min I&M 

ILenT 

RDW 

Veiligheids
- regio 

CDO 

Natuur & 
Milieu 

Schiphol 
Group 

Vliegers 

 
Provincie  
Flevoland 

Min V&J 

CLSK 

KMar 
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