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ZEMBLA (sept. 

2017) https://ze

mbla.bnnvara.nl

/nieuws/luchtrui

m-niet-geschikt-

voor-uitbreiding

-lelystad-airpor

t https://zembla.

bnnvara.nl/data/

files/576527642

.pdf 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geeft in 2009 een negatief   

advies over Lelystad Airport en wijst op de problemen van de locatie 
in de Flevopolder. Het beschikbare luchtruim is volgens LVNL te  

klein (overvol) om luchtverkeer van en naar Lelystad in de toekomst on- 

belemmerd, punctueel en betrouwbaar af te kunnen handelen. Om het      

poldervliegveld met 35.000 vliegbewegingen of meer tóch mogelijk te    

maken, is herindeling van het Nederlandse luchtruim een keiharde voor-

waarde. Die is pas in 2023 te verwachten. En dus moet er tot 2023 laag  

worden gevlogen, anders zit het Lelystadverkeer het Schipholverkeer in  

de weg en dat is gevaarlijk.  

Het achtergehouden rapport van LVNL en To70 Aviation met een ne- 

gatief advies over de uitbreidingsplannen voor LA is door ZEMBLA     

boven water gehaald in 2017.   
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Alderstafel https

://www.aldersta

fellelystad.nl/up

loads/1/4/1/3/14

138220/201404

07_mer_deel_3

_het_route-opti

malisatieproces

_kopie.pdf en: h

ttps://www.platf

ormparticipatie.

nl/binaries/Aan

biedingsbrief%2

0advies%20Ald

erstafel%20Lely

stad_tcm117-34

2089.pdf 

Uit briefadvies Alderstafel Lelystad Airport aan staatssecretaris Mansvel

d: “De Tafel heeft met genoegen vast kunnen stellen dat de intensieve dis

cussies tussen de partijen aan de Tafel en met omwonenden tijdens de     
publieksbijeenkomsten geresulteerd hebben ineen route ontwerp, de       

zogenaamde variant B+, waarin de uitgangspunten van de regionale    

partijen: het vermijden van woonkernen en het ontzien van  
natuurwaarden optimaal tot hun recht komen. De voorliggende Milieu   

Effect Rapportage en de rapportages over de routes laten zien dat dit      
ontwerp met afstand de beste resultaten laat zien. Het aantal gehinderden 

is tot een minimum teruggebracht en natuurgebieden worden niet, de     

Oostvaardersplassen, of op de wettelijke toegestane hoogte overgevlogen
De Tafel heeft dan ook unaniem geconcludeerd u te adviseren om in het  

voorgenomen luchthavenbesluit routevariant B+ te volgen.” 

Het blijkt dat de minister zich hier niet aan houdt, want er wordt wel 

over woonkernen gevlogen. 
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Reportage EenV

andaag https://e

envandaag.avrot

ros.nl/item/eenv

andaag-17-10-2

017/        

https://zoek.offi

cielebekendmak

ingen.nl/kst-319

36-422.html 

Leon Adegeest en Arjo van den Berg (HoogOverijssel) spreken in een     

reportage van EenVandaag over de gevolgen van verkeerd gebruikte   

uitgangspunten in de MER (Milieu Effect Rapportage).Hieruit blijkt 

dat 55%van de vluchten niet kan plaatsvinden zonder de reizigers in  

gevaar te brengen of de milieunormen te overtreden. In een brief aan 

de Kamer dd. 16 oktober 2017 worden deze ‘onvolkomenheden’ door 

staatssecretaris Dijksma bevestigd: “In de lopende gesprekken met     
HoogOverijssel zijn vragen gesteld over de aannames die destijds voor   

de geluidberekeningen in het MER voor Lelystad Airport zijn gedaan.     

Naar aanleiding daarvan heb ik de berekeningen als gevolg van deze aan
names nogmaals kritisch laten bekijken. Daarbij zijn enkele onvolkomen-

heden geconstateerd in de invoergegevens die in 2013 zijn aangeleverd   
door het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voor de    

geluidberekeningen in het MER (2013/2014).Het gaat om invoergegevens 

over het prestatieprofiel (stuwkracht) van bepaalde landende vliegtuigen 
en over het hoogteprofiel van landende vliegtuigen (deze zijn te laag ver-

ondersteld).” 
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Tweede Kamer, 

Europese Com

missie en Omro

ep Flevoland htt

ps://www.omro

epflevoland.nl/n

ieuws/172783/

minister-sneller-

stijgen-blijft-bin

nen-geluidsnor

men 

Tijdens het plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport van 15 mei 

2018 antwoordde de minister aan TK-lid Lammert van Raan (PvdD) dat 

de actualisatie van het MER Lelystad Airport voldoet aan zowel de         

Europese als nationale regelgeving en dat de Commissie MER dat     

had bevestigd. Waarom loopt er dan intussen bij de EU een inbreuk-      

procedure?*  

De Europese Commissie heeft de inbreukprocedure tegen het MER van  

LA ingesteld omdat zij heeft vastgesteld dat niet alle milieueffecten onder 

de aansluitroutes zijn onderzocht. 
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https://www.rijk

soverheid.nl/doc

umenten/kamers

tukken/2019/01/

17/selectiviteits

beleid-schiphol-

lelystad-airpor

t  https://www.d

estentor.nl/lelyst

ad/minister-buig

t-voor-brussel-t

och-nieuwe-vlu

chten-op-lelysta

d-airport~abd5c

cb3/?fbclid=Iw

AR2FvSetPjSw

-5Ffj90P17DLy

qgJ2w38rksPF2

wn7s9bNgOK-v

NUDs_XG_k ht
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dekamer.nl/kam

erstukken/detail

?id=2018Z2419

6&did=2018D6

0611 

Minister Van Nieuwenhuizen schendt, als gevolg van strenge Europe

se regels, een afspraak met de Tweede Kamer om geen zelfstandige    

groei van Lelystad Airport toe te staan. Zij wil namelijk (over een aan-

tal jaren) toch ruimte bieden aan nieuwe vluchten. In het regeerakkoord   

staat expliciet dat Lelystad Airport louter gaat dienen als overlooplucht-  

haven voor vakantievluchten vanaf Schiphol. Zelfstandige groei van       

Lelystad Airport was daarbij geen optie, voegde een Kamermeerderheid  

daar later nog aan toe. Zie de op 20 december 2018 aangenomen motie    

van SP-Kamerlid Cem Lacin cs dd. 18 december 2018 ‘geen autonome  

groei en geen vracht toe te staan op Lelystad Airport’. De Europese        

Commissie oordeelde dat dit strijdig is met vrije mededinging.     
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Jan Salden, ond

erzoeksjournalis

t EenVandaag h

ttps://twitter.co

m/jan_salden/st
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Terwijl het ministerie van IenW al twee jaar probeert er een verkeersver-

delingsregel (VVR) voor Lelystad Airport door te krijgen bij de Europese 

Commissie, ploft in de mailbox van onderzoeksjournalist Jan Salden        

(EenVandaag) een SEO (http://www.seo.nl/home/)-rapport uit februari    

2008 waarin een dergelijke route “niet haalbaar” wordt genoemd (“gelet 

op de afstandscriteria en landzijdige infrastructuureisen die er worden ge
steld”). De Tweede Kamer vroeg toen in juli om het rapport, dat echter   

nooit werd afgerond en niet is toegestuurd aan de Tweede Kamer. 
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