
Geachte leden van de Provinciale Staten van Flevoland, 
 
 
Hoewel het kabinet demissionair is en er geen formele besluiten genomen worden over 
Lelystad Airport, loopt een aantal onderwerpen toch gewoon door.  
Denk b.v. aan de Luchtruimherziening en de Natuurvergunning van LA. Het regeerakkoord 
van het nieuwe kabinet is bepalend voor de verdere besluitvorming.  
SATL (de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen) heeft daarom een brief aan de 
informateur gestuurd om de denkbeelden van de tegenstanders van LA te benadrukken.  
 
Nu is ons bekend dat het overgrote deel van de volksvertegenwoordigers en bestuurders in 
de provincie voorstander is van de opening van LA.  Wellicht is het raadzaam om toch weer 
eens kennis te nemen van de standpunten van de tegenstanders. Om het politieke handwerk 
uit te voeren (afwegen van voor en nadelen) is het noodzakelijk om kennis te nemen van de 
verschillende standpunten. Vandaar dat de Werkgroep Vlieghinder Almere u de tekst van de 
brief aan de informateur toestuurt.  
 
Tevens nemen wij de gelegenheid te baat om u onze notitie “Tien redenen om Lelystad 
Airport niet te openen” toe te sturen. 
 
In ieder geval wensen wij u veel leesplezier. 

Werkgroep Vlieghinder Almere  
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Hoofddorp, 21 mei 2021 
 
Geachte mevrouw Hamer en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
 
1. Maak een pas op de plaats om het luchtvaartbeleid een nieuwe koers te geven  
Het luchtvaartbeleid staat op een tweesprong. De bewoners willen beperking van het luchtverkeer con-
form de vier publieke belangen1 uit de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, omdat die belangen dan veel 
beter gediend worden dan in 2019 het geval was. Met circa 350.000 vluchten op Schiphol en regionale 
luchthavens voor passagiers van en voor Nederland (minder transferpassagiers) kan een uitstekende in-
ternationale verbinding met de wereld worden onderhouden. Dat is het enige beoogde econo-
misch/maatschappelijke nut. Opening van Airport Lelystad is overbodig en onnodig belastend voor de 
leefomgeving. Ook op de regionale luchthavens is het aantal vluchten veel groter dan het belang van de 
omliggende regio rechtvaardigt.   
De luchtvaartsector2 wil de luchtvaartgroei voortzetten via “stiller en schoner vliegen”, conform het groei-
verdienmodel uit de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. De externe kosten van luchtvaart zijn hoog en 
sterk afhankelijk van het volume luchtverkeer.  Stimuleren van luchtvaartgroei door belastingvoordelen 
(de zoveelste stedenvlucht ) is economisch ongewenst. Hinder en uitstoot nemen vanwege het grotere 
aantal vluchten aantoonbaar toe. Met de in de Luchtruimherziening3 voorgestelde verhoging van de baan-
capaciteit neemt de frequentie van passerende vliegtuigen overal in de Schipholregio toe. Dat verhoogt 
de ondervonden vlieghinder aanzienlijk. Schiphol was in 2019 met miljoenen transferpassagiers al 50% 
groter dan voor verbinding van Nederland benodigd was. Met deze groei komt de nu al in het nauw ge-
brachte woningbouwopgave nog meer in de knel. Het economische nut van deze overcapaciteit en van 
nog meer groei wordt niet benoemd in de nota. Wel krijgt de sector “perspectief”, vermoedelijk op om-
zetgroei. Tegen die achtergrond is de door de sector bepleite terugkeer naar “het oude normaal” uit 2019 
en verdere groei economisch onnodig en extra schadelijk voor de samenleving. Er zijn tekorten op de ar-
beidsmarkt op gebieden als zorg, energietransitie en ICT.   Het stimuleren van werkgelegenheid in de 
luchtvaart veroorzaakt nog meer spanning op de arbeidsmarkt. Beter is in te zetten op een transitie van 
luchtvaartpersoneel naar sectoren met een hogere maatschappelijke, economische en ecologische bij-
drage. 
Het herstel na Corona biedt een uitgelezen kans om een nieuwe politieke koers van de luchtvaart in te 
zetten, die veel beter past bij de zorgvuldige omgang met de leefomgeving dan “voortmodderen” met 
economisch ongemotiveerde luchtvaartgroei. Begin deze ontwikkeling met een objectief deskundigenon-
derzoek naar het nog niet in de Luchtvaartnota ingevulde scenario van de vier publieke belangen. Daar 
hebben zowel de Tweede Kamer4 als de Commissie m.e.r.5 om gevraagd. Aangezien het scenario verbin-
ding zich alleen richt op passagiers van en naar Nederland, mag verwacht worden dat daarvoor minder 
luchtverkeer benodigd is dan in 2019.  
 
Samenvattend verzoeken wij u om  

• In het coalitieakkoord - in plaats van het streven naar voortgezette luchtvaartgroei - ruimte te schep-
pen voor een nieuwe koers in het luchtvaartbeleid.  

• Een objectief deskundigenonderzoek te laten houden naar het scenario van verbinding, met zodanig 
beperkt luchtverkeer dat de veiligheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid zo goed mogelijk behar-
tigd en verbeterd worden. 

• In afwachting van de onderzoeksresultaten de heropbouw op Schiphol en de regionale luchthavens 
tot 350.000 vluchten te beperken, om voldongen feiten te voorkomen.  
 

2. Herstel van vertrouwen in het luchtvaartbeleid moet op de kabinetsagenda komen 
Ook bij luchtvaart is er bij benadeelde burgers al lange tijd gebrek aan vertrouwen in het overheidsbeleid,  
krachtig samengevat in het begrip ‘Schiphollen’. Ons voorstel gaat uit van de nieuwe bestuurscultuur en 
herstel van vertrouwen bij de burgers, zoals breed door de politiek gewenst. 
In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen burgers te maken met de negatieve gevolgen van luchtvaart 
op hun leefomgeving en gezondheid. Bewoners onder vliegroutes van Schiphol en regionale luchthavens 
hebben zich georganiseerd in brede coalities van burgernetwerken. Zij hebben grondig onderzocht waar 
het beleid in gebreke blijft. Dit biedt een uitgesproken kans om in de komende kabinetsperiode de open-
staande beleidsvraagstukken in de Luchtvaartnota, Luchtruimherindeling en Wet- en regelgeving 
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wetenschappelijk te onderbouwen, gebruikmakend van burgerparticipatie op basis van joint fact finding 
onder begeleiding van een onafhankelijke commissie die het vertrouwen van burgers geniet.  
 
3. Wet- en regelgeving moet dezelfde rechtsbescherming bieden als in andere sectoren 
Burgers onder vliegroutes van Schiphol en regionale luchthavens kennen geen rechtsbescherming die in 
andere sectoren zoals weg- en spoorverkeer en industrie gebruikelijk is. De luchtvaart wordt aangestuurd 
met algemene maatregelen van bestuur en kent geen wettelijk vastgestelde normen waarop kan worden 
gehandhaafd. Evenmin kunnen omwonenden naar de rechter stappen om hun positie te beschermen. De 
Nationale Ombudsman vraagt aandacht voor het feit dat klachten van omwonenden nauwelijks leiden tot 
verbeteringen. In de wet- en regelgeving staat zo groot mogelijke luchtvaartcapaciteit centraal. 
De aansluiting van de luchtvaartwetgeving op de Omgevingswet lijkt bij voorbaat al onmogelijk. Daardoor 
is de door bewoners ervaren geluidhinder rond Schiphol en andere luchthavens veel groter dan elders in 
ons land. 
 
4. De Tweede Kamer moet de democratische controle van de uitvoering serieus oppakken 
De groei naar 500.000 vluchten is, tegen de afspraken in, gepaard gegaan met meer hinder. Deze “Al-
dersparadox” is onafhankelijk vastgesteld in een recent rapport van het Compendium voor de Leefomge-
ving6.  De Commissie m.e.r.7 en burgers hebben ernstige kritiek op het LVB-1, die door het nieuwe kabinet 
en de Tweede Kamer serieus moet worden genomen. Dat geldt ook voor de ingediende zienswijzen en de 
kritiek van de Commissie m.e.r. op de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening8. 
De GGD9 rapporteerde in december 2020 over het toegenomen aantal ernstig gehinderden in de wijde 
omgeving van Schiphol. 
De Nationale Ombudsman vraagt aandacht voor de klachtenafhandeling door Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol die nauwelijks leidt tot verbetering. 
Het plan ‘Samen op weg naar minder hinder’ van de Schiphol Group en LVNL10 is bedoeld als invulling van 
voortgezette groei van Schiphol naar 540.000 vluchten. Dit plan levert dermate weinig hinderreductie op 
dat voortzetting van de groei tot meer hinder zal leiden. Dit is een recent voorbeeld van het feit dat het 
groeiverdienmodel op de luchthavens geen afname maar juist toename van de hinder oplevert.  
Het is een publiek geheim dat geluidsberekeningen de overlast systematisch te laag berekenen. Het ver-
schil bedraagt over de gehele linie 3 dB minder dan daadwerkelijk gemeten geluid. 
Bij al deze voorbeelden valt op dat ze niet leiden tot gedegen democratische controle door de Tweede 
Kamer, waardoor de krachtige luchtvaartlobby nog steeds vrij spel heeft. De bewoners willen de Tweede 
Kamer als belanghebbenden bij de tegenmacht van het parlement op dit gemis aanspreken.   
 
5. De luchtvaart stuit op meerdere milieugrenzen 
 De Tweede Kamer moet nog een besluit nemen over de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050, de daarin ge-
presenteerde vier publieke belangen en het groeiverdienmodel.  
Dit besluit hangt samen met het besluit over LVB-1 en de op groei gerichte Luchtruimherziening. Daarbij 
staat het bewaken van de milieugrenzen op het gebied van veiligheid, uitstoot en geluid centraal. De On-
derzoeksraad voor veiligheid (Ovv) ontraadt groei boven 500.000 vliegtuigbewegingen vanwege de veilig-
heidsrisico’s van starten en doorstarten op de kruisende banen11 van Schiphol.  
Er is nog geen duidelijkheid over de natuurvergunningen van Schiphol en de regionale luchthavens. De 
WHO en GGD wijzen op de overschrijding van gezondheidsgrenzen door vliegtuiglawaai. Dit is ook een 
probleem bij het inpassen van de luchtvaart in de Omgevingswet. 
De onderzoeken van RIVM naar de uitstoot van ultrafijnstof en het meten/rekenen programma voor vlieg-
geluid lopen nog. Zonder de uitkomsten hiervan kunnen geen verantwoorde besluiten worden genomen 
Onderzoek van Natuur en Milieu12 toont aan dat de luchtvaart van Nederland slechts kan voldoen aan ‘Pa-
rijs’ na een aanzienlijke beperking van het verkeersvolume, gevolgd door een jaarlijkse CO2 -reductie van 
meer dan 5%. De International Energy Agency13 stelt wat betreft de mondiale luchtvaart eveneens voor 
het volume luchtverkeer aanzienlijk te beperken om de doelstelling van ‘Parijs’ haalbaar te maken.   
 
Hoogachtend, 
 
Bewoners Omgeving Schiphol - SchipholWatch - Landelijk Burgerberaad Luchtvaart - 
SATL Lelystad - Mobilisation for the Environment - Werkgroep Toekomst Luchtvaart 

https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/
https://schipholwatch.nl/
https://lbbl.nl/
https://satl-lelystad.nl/
https://mobilisation.nl/nl/
https://www.toekomstluchtvaart.nl/
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Noten 
 

1 Ministerie van IenW, 2020, Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Deze belangen zijn Veiligheid van de luchtvaart, Verbin-
ding van Nederland met de wereld, Kwaliteit van de leefomgeving (waaronder de natuur en de woningbouw) en Duurzaam-
heid. 
2 Luchtvaartsector, 2020, Nieuw perspectief: duurzame luchtvaart voor een sterk Nederland, 
https://drive.google.com/file/d/1mTgkPpui7hTVcRGynLYDrAJUql4TKfPC/view 
3 Ministerie van IenW, 2021, Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. 
4 Tweede Kamer, 2020, motie Kröger, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-759.html 
5 Commissie m.e.r., 2020, Luchtvaartnota, https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p33/p3372/a3372ts.pdf    
6 Compendium voor de Leefomgeving, 2020, https://www.clo.nl/indicatoren/nl2161-ernstige-hinder-en-ernstige-slaapver-
storing-rond-schiphol 
7 Commissie m.e.r., 2021,  Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol 2020, https://commissie-
mer.nl/docs/mer/p35/p3526/3526_ts_toetsingsadvies.pdf 
8 Commissie m.e.r, 2021,  Luchtruimherziening,  https://commissiemer.nl/docs/mer/p34/p3421/3421_ts_toetsingsad-
vies.pdf 
9 GGD Kennemerland, 2020, Schiphol en gezondheid, https://www.ggdkennemerland.nl/milieu-en-gezondheid/schiphol-en-
gezondheid 
10 Schiphol Group en LVNL, 2021, Samen op weg naar minder hinder, https://minderhinderschiphol.nl/ 
11 NOS, 2020, Onderzoeksraad: kruisende vliegtuigen veiligheidsrisico op Schiphol, https://nos.nl/artikel/2349626-onder-
zoeksraad-kruisende-vliegtuigen-veiligheidsrisico-op-schiphol.html 
12 Natuur en Milieu, 2021, Luchtvaartnota kabinet overschrijdt Klimaatakkoord Parijs met 90 Megaton CO2 , 
https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/luchtvaartnota-kabinet-overschrijdt-klimaatakkoord-met-90-megaton-
co2/ 
13 IEA, 2021, Net Zero by 2050. A roadmap for the global Energy Sector https://iea.blob.core.windows.net/assets/4719e321-

6d3d-41a2-bd6b-461ad2f850a8/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf 
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Tien redenen om Lelystad Airport niet te openen.  
 

1. Onmogelijke locatie  
Vanaf het begin was duidelijk dat de locatie van Lelystad Airport (LA) een hele slechte keuze was. Met 
name  door het feit dat de vliegtuigen vanaf en naar die locatie onder het vliegverkeer van en naar 
Schiphol zouden moeten blijven, met 100 kilometer lange laagvliegroutes als gevolg. Belangrijke 
rapporten, onder andere van Luchtverkeersleiding Nederland en Alterra uit 2009, waarin grote 
bedenkingen werden geuit, werden de Tweede Kamer onthouden. Daardoor is er geen sprake geweest 
van een integere afweging en is er met het plan Lelystad Airport een probleem gecreëerd in plaats van 
een oplossing. 
 

2. Onhoudbare Verkeers Verdelings Regel (VVR)  
Het exclusieve doel was om LA als een overloophaven voor  Schiphol te laten fungeren waarbij 
toeristisch verkeer uitgeplaatst zou worden ten gunste van mainport gebonden verkeer. Dit zou 
geregeld moeten worden door middel van een zogenaamde Verkeers Verdelings Regel (VVR).  
Tegen alle plannen en beloften in laat de huidige AMvB-VVR echter autonome groei toe. Later bleek dat 
al in een vroeg stadium bekend was dat Europese regelgeving dit resultaat zou hebben. Informatie die 
niet met Tweede Kamer gedeeld is, terwijl die in 2018 nog een motie aannam tegen autonome groei in 
die VVR (zie het SATL-boek “Schiphol regeert”). Als het vliegverkeer weer aantrekt en Lelystad Airport 
op korte termijn geopend wordt, zal de consequentie zijn dat LA vol gevlogen zal worden door nieuwe 
prijsvechters (Ryanair, Whizz Air etc.). De overloopfunctie voor Schiphol zal dan sowieso verloren gaan, 
waarmee het oorspronkelijk doel helemaal voorbij geschoten wordt.  
 

3.  Milieuschade is veel groter dan “berekend” 
Openstellen van Lelystad Airport resulteert in schadelijke gevolgen die tot nu toe niet meegenomen zijn 
in het kostenplaatje. Vooral kosten die het gevolg zijn van een verdere verspreiding over het land van 
geluidsoverlast, uitstoot van stikstof en fijnstof en de effecten daarvan voor gezondheid, natuur en 
klimaatschade. Er zijn cruciale fouten gemaakt in rapportages als de MER, onder meer voor geluid. 
Bovendien is in de aanvraag voor de Natuurvergunning en de daarvoor gebruikte 
depositieberekeningen sprake van fouten en verkeerde uitgangspunten met verregaande 
consequenties voor mens, natuur en milieu, met name ook voor Natura 2000 gebieden zoals de 
Veluwe, de Weerribben en het Vecht dal. 
Een goed voorbeeld is het feit dat in het verdienmodel van Lelystad Airport parkeren de grootste 
bijdrage gaat leveren, zo’n 25% van de te verwachten inkomsten (zie Ondernemingsplan Lelystad 
Airport).  
Gezien de discussie over de natuurvergunning van LA, waarbij uitstoot van stikstof van wegverkeer door 
de afkapgrens van 5 kilometer veel te laag is berekend (bevestigd door de Raad van State), heeft dit 
extra wegverkeer grote negatieve gevolgen. Hierop gecorrigeerd, zal een natuurvergunning nooit 
verleend kunnen worden. Het vergroot bovendien de druk op (bouw-)ondernemers, boeren, burgers en 
bestuurders om de problemen van de stikstofcrisis op te lossen. 
Daarnaast is SATL tot de conclusie gekomen dat de stikstofcijfers in de diverse rapporten 
gemanipuleerd zijn en heeft daarom in juni 2020 aangifte gedaan tegen ambtenaren van I&W, 
adviesbureaus en de directie van Schiphol wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en 
verduistering van bewijs rondom stikstofberekeningen Lelystad Airport. 

 
4. De Luchtvaartnota 2020-2050 is niet realistisch; herijking is noodzakelijk 

De Corona crisis heeft onontkoombaar gevolgen voor de luchtvaart. Die zijn echter niet in de 
Luchtvaartnota meegenomen (zie de SATL zienswijze op de Ontwerp Luchtvaartnota). Tegelijkertijd is 
het maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding van vliegverkeer tanende in verband met milieu- en 
klimaateffecten en overlast door het overvolle luchtruim. Treinverbindingen binnen Europa verdienen 
de grote voorkeur in de lange termijn visie op mobiliteit – als vervanging van vliegverkeer en niet om 
ruimte te scheppen voor intercontinentaal vliegverkeer, zoals de sector wenst.  



 

 

De verwachting is dat het minimaal tot 2025 gaat duren voordat de luchtvaart weer op het niveau van 
2019 is. Als dat überhaupt gaat gebeuren. Die tijd, een hele kabinetsperiode lang, dient gebruikt te 
worden voor het scheppen van voorwaarden om het danig verstoorde evenwicht tussen economische 
en maatschappelijke belangen te herstellen. Daarbij moet gekeken worden naar onderwerpen als:  

• Hoeveel luchtvaart past er in Nederland ?  
• Hoeveel luchtvaart heeft Nederland écht nodig? 
• Hoeveel luchthavencapaciteit past daarbij? 
• Hoe kan het luchtruim  daarvoor worden ingericht? 
Dit zijn essentiële vragen die nu eerst beantwoord moeten worden. De tijd van blinde, ongebreidelde 
groei als uitgangspunt is echt voorbij.    
 

5. Lelystad Airport draagt negatief bij aan de economie 
In tegenstelling tot wat Schiphol, I&W en gelieerde partijen beweren, levert opening van Lelystad 
Airport  zowel nationaal als regionaal geen positieve, maar juist een negatieve economische en 
maatschappelijke bijdrage. Het belang van de luchtvaart voor de economie wordt al lang zwaar 
overdreven, zoals o.a. blijkt uit het rapport “Mainports voorbij” van de Raad voor Leefomgeving en 
Infrastructuur uit 2016. Uit diverse Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) is gebleken dat op 
nationaal niveau de kosten van het vliegverkeer inmiddels veel hoger zijn dan de baten en dat 
uitbreiding van de vliegveldcapaciteit dus niet aan de orde zou moeten zijn. We verwijzen in dit verband 
onder andere naar het rapport  ‘Second Opinion Verkennende MKBA beleidsalternatieven Luchtvaart’, 
dat door bureau Bus en Manshanden is opgesteld. Hun conclusie is dat krimp voor de hand ligt. Naar 
schatting is een kwalitatief bijdragende luchtvaart nog niet de helft van de 500.000 vluchtbewegingen 
die we in 2019 hadden.  Ook de oorspronkelijke economische onderbouwing van LA was onzorgvuldig. 
Deze is bijvoorbeeld veel te optimistisch over banengroei. Uiteindelijk blijkt het te gaan om 60 banen 
additioneel en ook nog eens na 2030. In het rapport ‘verkennende MKBA beleidsalternatieven’ van 
2018 komen  Decisio en SEO tot dezelfde conclusie.  
Negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid bijvoorbeeld in de toeristische sector onder de 
laagvliegroutes zijn daarentegen niet meegerekend. Deze branche is een belangrijk onderdeel van de 
economie in het oosten en noorden van het land en draagt daarmee bij aan de nationale economie. 
Haar belang wordt opgeofferd aan dat van, niet bijdragende, prijsvechters die, met hun vluchten vanaf 
6.00 uur ’s morgens (een anomalie!) tot 23.00 uur ’s avonds, de kernwaarden voor deze recreatie-
economie -rust, stilte en natuur - teniet gaan doen.  
Onderzoek door SATL heeft uitgewezen dat de schade direct betrekking heeft op 900 
verblijfsrecreatielocaties, samen goed voor 5.000 banen met jaarlijks zo’n 250 miljoen euro aan 
bestedingen (zie “Analyse van de economische schade onder de laagvliegroutes van Lelystad Airport” 
uit 2018).  
Daarnaast dient het belang van de Nederlandse burger gewaarborgd te blijven met het behoud van de 
mogelijkheid van waardevolle binnenlandse recreatie in de rust- en natuurgebieden van het land. Het 
oosten is de tuin van de Randstad, waar het ook goed wonen is, en dat mag de burger niet nodeloos 
ontnomen worden. Interessant is daarbij ook het recent verschenen CBS rapport ‘Monetair waarderen 
van ecosysteemdiensten voor Nederland’ over de economische waarde van de natuur. Daarin wordt de 
grote economische waarde van aan de natuur gerelateerde recreatie belicht, in juist de gebieden onder 
de geprojecteerde laagvliegroutes.  
 

6. Waardedaling van woningen onder de laagvliegroutes niet meegenomen 
Zie het onderzoek “Risicoanalyse vliegveld Lelystad” dat het gerenommeerde bureau Langhout en 
Wiarda in 2019 op verzoek van SATL heeft uitgevoerd. Hun voorzichtige inschatting is dat de 
waardedaling onder de routes neerkomt op circa 100 miljoen euro. Hun berekeningen zijn gebaseerd op 
de geluidscontouren zoals afgegeven door I&W, waarvan inmiddels is aangetoond dat ze niet correct 
zijn en minimaal een factor 2 hoger liggen. De waardedaling zal navenant oplopen. Inmiddels zijn er 
13.000 stuitingsbrieven verstuurd om het recht op schadevergoeding te behouden.  
 

  



 

 

7. Het zakelijk model voor Lelystad Airport is (en blijft) verliesgevend  
De business case voor Lelystad Airport is onrendabel (zie Ondernemingsplan Lelystad Airport). Er moet 
elk jaar miljoenen euro’s  bij. 
a. Het break even punt, zoals dat is berekend in het ondernemingsplan (2014), ligt bij ca 16.000 

vliegtuigbewegingen, circa 12 jaar na opening. Maar terugkeer naar het peil van 2019 gaat zeker 4 
tot 5 jaar duren, als dat dan al gehaald wordt en gewenst is. Daardoor wordt de oorspronkelijk 
berekende verliesgevende periode verlengd tot 16 of 17 jaar., bij opening in 2022 dus tot  bijna 
2040. 

b. Onlangs is een vergunning aangevraagd voor 10.000 vliegtuigbewegingen, als een eerste stap voor 
uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen. Op zich al een bedenkelijke salamitactiek, die wettelijk niet is 
toegestaan. Het is zeer de vraag of, in een later stadium, een vergunning voor 25.000 en uiteindelijk 
45.000 vliegtuigbewegingen  verleend zal worden. LA zou in dat geval blijven steken op 10.000 
vliegtuigbewegingen. De operationele kosten liggen bij 10.000 vliegtuigbewegingen op 25,6 miljoen 
euro, tegen een opbrengst van 19,2 miljoen. Dus een terugkerend verlies van minimaal 5 miljoen 
vanaf het bereiken van dat aantal vliegtuigbewegingen en vóór die tijd nog meer. 

c. De terugverdientijd is berekend op 20 jaar. Die periode is gebaseerd op uiteindelijk 45.000 vluchten. 
Als de vergunningen voor 25.000 en/of  45.000 vliegtuigbewegingen niet verleend worden, en die 
kans is reëel, dan zullen de investeringen nooit meer terugverdiend worden. 

8. Gedane investeringen waren prematuur en moeten afgeschreven worden 
De investeringen in Lelystad Airport tot nu toe zijn ‘verzonken kosten’. In de economie zijn dat kosten 
die al gemaakt zijn en niet meer ongedaan te maken zijn. Bij het nemen van economische beslissingen 
dient men geen rekening te houden met deze kosten om verdere verkeerde beslissingen te voorkomen. 
Helaas  komt dat, met name bij investeringen van overheden, wel regelmatig voor. Er is dan sprake van 
het zogenaamde Concorde effect: Hoe meer er in een project geïnvesteerd is, hoe groter het risico dat 
ermee wordt doorgegaan, zelfs als het al duidelijk is dat dit zinloos is. 

In dit geval kan een deel  van die investeringen echter alsnog renderen in alternatieve scenario’s voor 
Flevoland. Zie 9. 

9. Er zijn andere prioriteiten  
Het niet openen van Lelystad Airport helpt bij het terugdringen van de stikstofproblematiek waardoor 
bijvoorbeeld de hoognodige huizenbouw gestimuleerd kan worden. Hier kan een deel van de 
investeringen in Lelystad Airport alsnog gebruikt worden. Een voorbeeld is de onlangs geopende afslag 
Lelystad Airport. Een dergelijke  infrastructurele voorziening is een absolute voorwaarde voor een 
bouwlocatie. Aangezien daar op deze manier aan voldaan is, kan daar nu huizenbouw op grote schaal 
plaatsvinden. 

10. De klimaatdoelstellingen  
De klimaatgevolgen van de luchtvaart zijn inmiddels evident en dus zijn de doelstellingen m.b.t. CO2 

reductie van het grootste belang. Zoals die ook zijn vastgelegd in de akkoorden van Parijs en bevestigd 
door de Urgenda uitspraak.  Die worden niet bereikt met een groei van de luchtvaart en uitbreiding van 
luchthavencapaciteit. Dat besef is in veel Europese landen al ingedaald. Zie bijvoorbeeld Frankrijk waar 
de overheid op 11 februari jl. bekend maakte te stoppen met het uitbreiden van de nationale 
luchthaven Roissy-Charles de Gaulle. Reden: verouderd in het licht van de klimaatproblematiek. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Over SATL 

 

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En is een burgerbeweging die 21 
actiegroepen verenigt en Nederland wil behoeden voor de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van 
Nederland.  

Van een regering en haar ambtenaren mag je verwachten dat ze de burger en woonplezier centraal 
stellen. Wij roepen de regering daarom op om niet de luchtvaartindustrie, maar woonplezier en natuur 
centraal te stellen in de plannen. En dat betekent géén schadelijke laagvliegroutes. 

De mensen betrokken bij SATL gaan het gesprek aan en geven voorlichting aan politici en burgers. We 
proberen de overheid bij de les te houden, door calculaties en rapporten te toetsen. En we werken goed 
onderbouwde verbetervoorstellen en alternatieven uit. Juridische middelen zetten we in als dat echt 
noodzakelijk is. 

De mensen betrokken bij SATL beschikken over grote expertise op het vlak van oa. de luchtvaart, geluid, 
stikstof, natuurbescherming en bestuursrecht. Ook wordt nauw samengewerkt met diverse experts. SATL is 
politiek neutraal en ongebonden . 

Meer informatie over de feiten rondom Lelystad Airport, standpunten, onderzoeken en activiteiten vind je op 
www.satl-lelystad.nl. 

 

 

 


	DOCUVITP-#xxxxxxx-Werkgroep Vlieghinder Almere - Lelystad Airport
	Geactualiseerde_brief_burgerorganisaties-_aan_de_informateur_en_de_Tweede_Kamer_20210521
	tien-redenen-om-lelystad-airport-niet-te-openen

