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Besluitvormingsproces Lelystad Airport 
2009 Luchtvaartnota Rijk: Eindhoven en Lelystad zullen 70.000 niet-mainportgebonden  

vliegtuigbewegingen faciliteren 
  

2012 Luchtruimvisie Rijk: 
− Uitwerking herindeling luchtruim 
− M.b.t. Teuge wordt vermeld: een optimale inpassing vereist mogelijk een 

verplaatsing van het springgebied 

2012-2015 
 
 

Routeontwerp Lelystad Airport onder begeleiding van Alderstafel Lelystad waaraan 
alle betrokken partijen inbreng leveren en tot meest optimale variant routeset B+ 
komen.  
 
Vanaf 2015 is altijd 2-3 x per jaar aan de Alderstafel Lelystad door alle leden de 
stand van zaken gedeeld en besproken van alle afgesproken acties en relevante 
ontwikkelingen (o.a. capaciteit LVNL, windpark Zeewolde).  

2013 MER Lelystad Airport 
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Luchthavenbesluit 
April 2014 Aanvraag Lelystad Airport/Schiphol Group voor een Luchthavenbesluit 

bestaande uit ondernemingsplan en milieueffectrapport (MER) 

13 juni 2014 Ontwerp Luchthavenbesluit goedgekeurd door Ministerraad 

Tot 31 juli 2014 Ter visie legging ontwerp Luchthavenbesluit en MER 

2014 Beoordeling zienswijzen (ook uit omliggende provincies ingediend) door 
Ministerie IenM en Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r). Door 
Commissie voor de m.e.r. gevraagde aanvullende informatie aangeleverd.  

Februari 2015 Raad van State keurt Luchthavenbesluit goed met hoogste beoordelingsniveau 
(geen aanpassingen nodig) 

31 maart 2015 
Februari 2016 

Afgifte Luchthavenbesluit door staatssecretaris IenM 
RvS verwerpt (op inhoudelijke gronden) bezwaren (mn Vogelbescherming 
Nederland) tegen Lelystad Airport ikv gemeentelijke 
bestemmingsplanprocedure 
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Vertraging luchtzijdige kant 

Eind 2015 Staatssecretaris IenM informeert Tweede Kamer over de (beperkte) voortgang 
van de uitvoering van de luchtruimvisie.  
  

December 2016 LVNL meldt aansluitroutes vastgestelde routeset B+ tot de ATS (internationale 
snelweg) niet tijdig te kunnen leveren. Openingsdatum wordt één jaar 
opgeschoven naar 1 april 2019 
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Ontwerp aansluitroutes 
Mei 2017 ONTWERP aansluitroutes aan Alderstafel Lelystad gepresenteerd door civiele 

en militaire luchtverkeersleiding (LVNL/CLSK) 

September 2017 Voorlichtingsavonden ontwerp aansluitroutes 
https://youtu.be/ooimZhL2su8 

Augustus 2017 Advies bestuursdienst Rijk aan staatssecretaris IenW:  
Meer sturing Ministerie op luchtzijdige kant Lelystad Airport nodig.  
NB Landzijdige ontwikkeling Lelystad Airport door luchthaven, provincie, 
gemeente volgens bestuursdienst onder controle.  

Oktober 2017 Fout m.b.t. motorvermogen van één vliegtuigtype in onderliggende dataset 
NLR geconstateerd door dhr. Adegeest en door Ministerie erkent.  
 
Tweede Kamer geïnformeerd dat eerste inschatting is dat het effect van de 
verkeerde gegevens het Flevolands grondgebied betreft en beperkt is (48 
Lden contour in gebied tussen Biddinghuizen en Zeewolde enkele tientallen 
meters ruimer).  

November 2017 Wettelijke consultatieprocedure aansluitroutes met luchtruimgebruikers. 

November 2017 Advies vertegenwoordigers van actiecomités aan Minister IenW 
gepresenteerd  

https://youtu.be/ooimZhL2su8
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Actueel en vervolg 
December 2017 Debat Tweede Kamer met Minister over MER Lelystad Airport:  

− geen sprake van een MER vol fouten 
− zorgvuldigheid en goed informeren en betrekken regionale 

bestuurders belangrijk 
(Mededeling  aan PS Flevoland bijgevoegd) 
 

Februari 2018 
 
 
Februari/maart 
2018 

Minister informeert Tweede Kamer over advies Luchtvaartcommissie 
n.a.v. voorstellen LVNL/CLSK voor aansluitroutes inclusief 
onderbouwing gerealiseerde aanpassingen n.a.v. de consultaties. 
Advies commissie voor de m.e.r. inzake:  
a. gecorrigeerde MER routeset B+  
b. milieuinformatie voorgestelde aansluitroutes.  

Uiterlijk april 2018 Besluit Minister over aansluitroutes vanwege  (internationale) 
administratieve vastlegging. 
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Uitvoering in 2018 

• Afronding bouw landingsbaan, taxibanen, Anthony Fokkerweg 
• Bouw terminal, parkeerplaatsen door Lelystad Airport 
• Aanbesteding OV door provincie 
• Voorbereiding verbindingsweg en halve aansluiting op A6 door 

provincie 
• Voorbereiding realisatie 2x3 A6 tussen Almere en Lelystad (RWS) 
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