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Uitbreiding Lelystad Airport: informatiebijeenkomst vliegroutes  
Bijeenkomst Balk 04-10-2017 19.30-22.00 uur  
 
Plenair  
 
Wat zijn de verwachtingen uit de zaal? 

• Om beter geïnformeerd te raken en te kijken naar alternatieven. Worden deze nog 
geboden, of staat alles al vast?  

• We zijn gevlucht voor Schiphol.  
• We hoeven niet altijd te vliegen, zeker niet boven mijn hoofd. 

 
Gedeputeerde provincie Friesland, Michiel Schrier (MS) 
Hoe leeft dit?  
MS: Kijk naar deze zaal vol mensen, er hadden twee zalen bij gekund. Het leeft enorm, 
mensen maken zich zorgen over vliegtuigen die laag overkomen. Ze maken zich zorgen over 
het geluid, weten niet zeker wat er gaat gebeuren. Dus het is goed dat deze informatieavond 
er is. Mensen willen zich laten informeren en hebben het gevoel dat ze niks te zeggen 
hebben. De rol van de provincie is heel beperkt: ik breng de zorgen die de mensen hebben 
over naar het ministerie en de Alderstafel, wij zijn geen vergunningverlener van het 
vliegveld. Wij komen op voor de Friese inwoners.  
 
Instart film  
 
Sprekers  
Jurgen van Avermaete (JvA) Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (ook namens de 
Luchtmacht)  
JvA: Wat u hier in de animatie gezien heeft is de B+ variant. Ik laat vanavond de 
aansluitroutes zien, de in- en uitgangen liggen vast, en wij sluiten de routes aan op de 
snelwegen hoger in de lucht. Het gebied waarin de nadering plaatsvindt is militair luchtruim, 
dus de militaire en civiele luchtverkeersleiding gaan dit samen doen. Wij gaan op 1 april 
2019 open voor groothandelsverkeer. De inschatting van 10.000 vliegbewegingen is een 
inschatting van de luchtverkeersleiders. Voor verdere groei is een herindeling van het 
luchtruim nodig. Helios, een onafhankelijk bureau, heeft dit getal bevestigd, en zijn zelfs iets 
voorzichtiger in hun schatting. Tot 2023 denken wij tot 10.000 vliegbewegingen te zullen 
groeien. 
Wij zitten nu nog in het ontwerpproces, waarin drie momenten belangrijk zijn. Voor de 
zomer hebben wij de routes aangeboden aan de staatssecretaris. Daarna zijn we verder 
gegaan met optimaliseren. Met de nieuwste kaarten gaan wij de consultatie in die uit twee 
delen bestaat. Wij consulteren luchtruimgebruikers, die is vorige week maandag (25 
september jl.) gestart. De routeontwerpen zijn nu bevroren, daar komt een reactie op van 
luchtvaartgebruikers, waarna we naar aanpassingen gaan kijken. Het derde moment is dat 
we in november opnieuw met een route-set met hierin het commentaar verwerkt komen.  
Dit ontwerp is dus nog niet definitief. Daar zal nog wat in veranderen, zolang het binnen de 
uitgangspunten blijft.  
Legt uit dat 25 routes in de simulator zijn gegaan, waarna de beste routes zijn gekozen, die 
aangeboden zijn in juni. Na de consultatie komt er een verbeterde route-set, die gaat terug 
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in simulator. Dan maken we een validatie eind januari, februari. Als de uitkomst positief is, 
gaan we verder met opleiden van luchtverkeersleiders en aanpassen van de techniek.  
 
Laat kaart zien met vluchtroutes.  
JvA: In de praktijk wordt hoger gevlogen en sneller geklommen dan u ziet. Wij ontwerpen 
onze procedures conservatief, rekening houdend met alle omstandigheden. U ziet 6000 
voet, dat  is 1800 meter, maar in de praktijk wordt er vaak eerder doorgeklommen. Vlieger 
vraagt erom, en LVNL wil vlieger accommoderen snel te klimmen. Daarvoor is coördinatie 
tussen verkeersleiders nodig, dus dat stemmen ze onderling af. Dit zal in de praktijk vaak 
gebeuren.  
Legt bestaande routes op kaart uit, die nu al gevlogen worden door met name 
Schipholverkeer. Daartussen zitten de nieuwe routes, de aansluitingen die we maken op 
bestaande routenetwerk. Kleine stukjes moeten verbonden worden om op de bestaande 
routes te komen.  
Lelystad is bedoeld om Schipholverkeer over te nemen. We hebben nog geen dienstregeling 
maar de verwachting is dat dat verkeer voor zo’n 80 procent naar het zuiden gaat. Zo’n 20 
procent gaat naar het noorden. Richting Scandinavië, IJsland of Engeland. De verdeling 80-20 
is belangrijk, omdat je dan op basis van 10.000 vliegbewegingen uitkomt op 28 bewegingen 
per dag. Dat zijn 14 toestellen per dag die vertrekken en 14 die weer terugkomen. Uitgaande 
van de 80-20 verdeling, dan hebben we het bij dit gebied over 2 tot 3 toestellen per dag die 
gaan vliegen. Dat is wat hier te verwachten is, tot 2023, gebaseerd op dienstregeling die we 
nog niet hebben maar waarvan we denken dat het verkeer vooral naar het zuiden gaat.  
De verwachting is (op basis van gegevens van Eelde en Eindhoven) dat we het wachtgebied 
een keer per kwartaal nodig hebben om verstoringen op te vangen.  
Noemt de eis van de aansluiting op het oude land op 6000 voet, met een uitzondering 
waarbij met oostenwind en kruisende vliegtuigen geland en vertrokken wordt. Als daar 
tegelijk vertrekkend en binnenkomend verkeer is moet de laatste onder het vertrekkende 
vliegtuig door. Hierbij kun je 6000 voet niet waarmaken, dan moet binnenkomend verkeer 
bij Zwolle lager vliegen.  
Vanaf het exitpoint splitsen een aantal routes. Eentje klimt van 6000 voet, naar 3300 meter 
bij Joure. Op de routes bij Noord-Holland klimmen ze minder hoog (tot 2.7 kilometer hoogte) 
want daar moet rekening gehouden worden met militair gebied. Binnenkomende toestellen 
komen hoog binnen op bestaande routes, dan dalen ze naar 1800 meter (6000 voet) bij het 
punt waar eindnadering wordt gestart. 
Legt route uit in Noord-Holland die niet het hele jaar beschikbaar is. Hierboven zit zowel een 
landmachtgebied als een marinegebied, waardoor 120 dagen per jaar schietoefeningen 
worden houden. Dan is route niet beschikbaar, een derde deel van het jaar moet daar een 
andere route worden gevlogen.  
 
Kjeld Vinkx (KV), To70 consultants, legt geluidsniveaus aan de hand van routes  
Noemt typische geluidsniveaus uit omgeving 
Stiltegebied of agrarisch gebied:  35-40 Db 
Rustige woonwijk:    50 Db  
Druk kantoor:     60 Db 
Stadsomgeving:    zit daar iets boven. 
Zet tegen deze geluidsniveaus het geluid van vliegen af.  
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Maximale geluidsniveaus vliegtuig, type Boeing 737 (dit type wordt verwacht bij Lelystad) bij 
1800 meter:  
Onder 50 Db, zijwaarts neemt het geluid verder af, dan wordt het 45 Db, en loopt het terug 
tot 40-35 Db. 
50 Db valt weg in het omgevingsgeluid als het achtergrond geluid ook 50dB of hoger is.  
[Boe en gelach uit publiek] 
KV: Zit het geluid van het vliegtuig daarboven, dan zult u het vliegtuig kunnen waarnemen. 
Lemmer zit net op rand 50Db Balk, zit daar iets buiten en daarmee wat lager. 
Vertrekkend vliegtuig op hoogte van 1800 meter: in Balk zijn niveaus niet waarneembaar, in 
Stavoren, de uiterste punt, kunnen niveaus optreden van 45 Db. 
Vertrekkend toestel uit Lelystad richting Noordoosten zet de klim in. Dan wordt er meer 
vermogen gegeven. Klimmend richting 3600 meter zijn geluidsniveaus in het zuiden 
waarneembaar. Rond 60 Db, ter hoogte van Lemmer zo’n 55 Db, verder naar het Noorden 
neemt het niveau af. Dit zijn de vluchten richting Scandinavië.  
 
Hans Alders (HA), voorzitter Alderstafel, heeft advies rond B+ routes opgesteld.  
HA: Schetst totstandkoming besluitvorming Lelystad in de periode 2008-2014. 
Vertelt over behoefte aan vliegbewegingen, tot 2020 580.000 waarvan 500.000 op Schiphol 
plaats zouden vinden. Wat moeten we met de overige 80.000? Legt de keuze voor Lelystad 
uit, kon zich als combinatieluchthaven met Schiphol ontwikkelen voor 45.000 bewegingen.  
Licht samenstelling Alderstafel toe. 
Advies was om de luchthaven in twee stappen te ontwikkelen. Er is gekeken naar wat het 
effect is van vliegen op agrarische gebied. In 2014 kwam er een vergunning om 45.000 
vliegbewegingen af te mogen wikkelen.  
1 april 2015 kwam het Luchthavenbesluit.  
Vertelt over nachtsluiting. Tussen 00.00 en 06.00 is de luchthaven dicht.  
Schiphol loopt tegen grenzen op, wat ook een kwalitatief probleem is.  
Licht intercontinentaal verkeer, wereldwijd netwerk en hub-functie toe. Noemt economisch 
belang. De capaciteit die er is op Schiphol moet goed gebruikt, namelijk voor 
intercontinentaal verkeer. Luchthaven Lelystad is ontwikkeld vanuit die opdracht. Noemt 
regio-eisen, onder andere woonkernen vermijden onder 6000 voet en minimaal op 6000 
voet vliegen boven het oude land. Dit laatste staat niet in de wet maar is een eis uit de regio, 
die van groot belang was bij het ontwerp.   
De laatste luchtruimherindeling stamt uit 1954. Het luchtruim is dus echt toe aan een 
herindeling, waardoor we beter verkeer kunnen afwikkelen en eerder op hoogte kunnen 
komen.  
Kabinet gaf opdracht tot herindeling en vond dat er daarmee voldoende ruimte was voor 
45.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad. Benoemt problemen, o.a. interferentie 
Schipholverkeer, militair luchtruim, dus er zijn veel elementen om rekening mee te houden. 
De luchtruimherindeling moet er komen.  
Noemt vier luchtlagen. 
Het dalend en stijgend verkeer van Schiphol bepaalt in sterke mate op welke hoogte het 
verkeer van Lelystad kan vliegen en bepaalt de prestatie die geleverd kan worden buiten de 
polder.  
Noemt windrichting: 60 procent van de tijd komt de wind uit het zuidwesten. Legt uit hoe er 
dan gevlogen wordt. Ruimte heb je nodig om op 6000 voet te komen. Alles wordt bepaald 
door wat er in de luchtlaag erboven gebeurt. 40 procent van de tijd is het andersom. Bij 
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45.000 bewegingen is er sprake van 60 stijgende en 60 landende vliegtuigen per dag. Dat 
betekent voor dit gebied 10 stijgende en 10 landende vliegtuigen in noordelijke richting.  
Deze routes zijn bestudeerd, waarop naar effecten is gekeken en een uitvoerige MER is 
gemaakt. De MER laat zien hoe die effecten zijn. Direct effect van de luchthaven is 
geconcentreerd op het nieuwe land, volgens de normen die zijn gehanteerd in de wet. 48 
Lden is het gemiddeld geluid over een periode, dit is bepalend geweest in keuzes. 
Kijkend naar de keuzes kwam de B+ als absoluut beste variant eruit.  
Stel dat we de 45.000 vliegbewegingen toch door Schiphol hadden laten afwikkelen, dan 
zouden de effecten voor hinder daar een factor 10 groter zijn. Dit was van grote relevantie 
op de besluitvorming en dit zijn nauwkeurige afwegingen geweest. We hebben gezocht naar 
verbeteringen, maar iedere aanpassing heeft weer een effect een ander gebied. Een 
oplossing voor het ene gebied heeft weer effect op het andere. Daarom kijken we iedere 
keer naar het totale effect.  
 
Ella Nanninga (EN), Ministerie Infrastructuur en Milieu, programmaleider Lelystad airport. 
EN: 6 oktober start de internetconsultatie. Deze gaat over de aansluitingen. Wij vragen aan 
bewoners om na en mee te denken of er nog verbeteringen en optimalisaties zijn, zodat we 
in ieder geval zoveel mogelijk hebben meegenomen. 
De aansluitingen zijn echt nog niet in beton gegoten. Toen we afgelopen juni van de LVNL de 
eerste ontwerpen kregen waren mensen best overvallen. We hadden die binnen kunnen 
houden, want een aantal zaken waren nog niet klaar. Dat wilden we niet, want we wilden 
het zo snel mogelijk openbaar maken, ook naar de Kamer. Deze bijeenkomsten zijn ook 
bedoeld om uit te leggen hoever we staan in het proces. Een aantal zaken is nog niet klaar, 
dit is wat er voorligt.  
We zijn alweer verder qua optimalisaties, zoals sneller stijgen en minder over woongebieden 
vliegen. Daar zit echt nog marge in. Ik roep mensen ook op om mee te doen aan de 
consultatie. 
Staatssecretaris Dijksma heeft toegezegd dat er een extra stap wordt ingebouwd voor de 
actiecomités. Zij mogen als eerste advies geven op nieuwe routes.  
EN: Dat hebben we nog niet helemaal in kannen en kruiken maar wat de staatssecretaris 
beoogt is dat bewoners en groeperingen, die zich geroerd hebben, betrokken worden 
voordat we met een definitief ontwerp komen. Verder: wat er uit de consultaties komt 
nemen we eerst op met bewonerscommissies. Dit moet wel passen in tijdschema’s, want we 
hebben wel te maken met de opening, maar dit gaan we met elkaar proberen. Voorlopig 
geldt dit nog, ook al komt er een andere staatssecretaris. De internetconsultatie duurt vier 
weken. Medio november weten waar we mee verder gaan. Dit is in overeenstemming met 
de Kamer besloten.  
Tot 2023 wordt het luchtruim helemaal herzien, wordt de regio hierbij betrokken?  
EN: De herindeling is een heel groot project, waar Lelystad ook op wacht. Voor dit project 
gaan we breed met bestuurders, provincies en andere partijen zitten, zodat we door het 
proces heen gezamenlijk optrekken. We zijn nu bezig met een Plan van Aanpak. Dat moet er 
eind 2017 liggen, zodat we begin 2018 full swing aan de slag gaan.  
Deze informatiebijeenkomsten laten ook de betrokkenheid van iedereen zien. Daar moeten 
we als ministerie op inspringen, dat doen we met de bijeenkomsten, maar ook met de 
internetconsultaties.  
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Wim Liesker, stichting Hoog Overijssel  
WL: Verwijst naar uitzending Zembla 4 oktober jl. Vliegen is een groeistuip; het moet 
groeien.  
2018 wordt een historisch jaar want dan kunnen we niet langer aan de vraag naar 
vliegbewegingen voldoen: Het luchtruim zit op slot.  
WL laat slide zien van capaciteit Lelystad ten opzichte van Schiphol. 
[Publiek applaudisseert]  
Conclusie: Lelystad ontlast niet.  
Lelystad heeft geen luchtruim, daarom gaat het verkeer naar Overijssel, Gelderland, 
Friesland, op zoek naar luchtruim. Een harde conditie voor Lelystad was de herziening van 
het luchtruim. Dat is niet gebeurd. Gaan we vliegen als het nog niet kan, dan zijn de 
gevolgen aanzienlijk omdat verkeer laag moet vliegen. In termen van geluidsoverlast, 
stiltegebieden. Dat zijn onze recreatiegebieden, die wij opofferen. De MER onderzoeken zijn 
niet gebaseerd op laagvliegend verkeer, maar op verkeer dat hoger zou zitten.  
Het ministerie maakt nu het gebaar: ‘Denk mee’. Dat is eigenlijk achteraf. Maar gebruik het 
wel. 
Als het Rijk haar verantwoordelijkheid zou hebben genomen, dan vinden wij dat als een 
basale voorwaarde (herindeling) niet vervuld is dat je niet moet vliegen. Ga je dat toch doen, 
dan verliest de bevolking het vertrouwen. Het ministerie moet er hard aan werken om het 
weer terug te krijgen. Het ministerie kiest voor een oplossing die geen oplossing is maar 
vooral een hoop aantast. Doe het niet. Je veroorzaakt een probleem en legt de gevolgen 
neer in de regio. Er loopt een scheidslijn tussen regionale en landelijke politiek en dat zorgt 
voor onrust in het land. 5 oktober is een bijeenkomst met actiegroep Hoog Overijssel over 
de MER. Het idee is dat de MER is gedaan vanuit de aanname dat hoger luchtruim al bereikt 
zou zijn. Dit is onderwerp van discussie geworden, daar moet uitkomen wat de nieuwe 
feiten zijn van lager vliegen. De uitslag hiervan is interessant voor het verdere vervolg. We 
hebben petities, teken ze alle tien. Bewerk de politiek, gebruik je netwerk, neem deel aan 
consultaties. In de herinrichting van het luchtruim ligt het eigenlijk belang.  
[Applaus]  
 

Vragen  
Publiek Er leven veel emoties en zorgen over laagvliegen met hard vermogen en 
geluidoverlast. Probeer deze zorgen weg te nemen, dat kan alleen met een eerlijk verhaal. 
Waarom Lelystad? Waarom niet uitbreiden naar de Noordzee?  
EN: Wij zijn hier om informatie te verschaffen en dat hebben we laten zien. We hebben de 
MER, daar ligt de informatie openbaar. Wat wij hier laten zien, is een indruk en gegevens 
waarvan wij denken dat dat een eerlijk verhaal weergeeft. Meer kunnen wij niet doen, het is 
wetenschappelijk onderbouwd. Heeft u meer behoefte aan informatie dan kunt u dat 
aangeven. 
Publiek u moet rekening houden met de emoties, u moet twijfels wegnemen. 
EN: Dat is lastig om te doen. Maar de emoties zijn echt aangekomen, alleen is het moeilijk 
om voor iedereen de juiste informatie te bieden aangezien dat voor iedereen weer anders is, 
om aan deze behoefte te voldoen.  
Het zit ook in het betrekken van partijen uit de regio. Van al die geluiden is het belangrijk dat 
die in Den Haag terecht komen. Die emoties worden overgebracht in debatten, het wordt 
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gehoord, maar het feit blijft dat de luchthaven er wel gaat komen.  
Publiek Hoe zit het met de Noordzee?  
EN: Die vraagstukken komen zo om de vier, vijf jaar boven. Het was ook een opdracht voor 
de Alderstafel om deze mogelijkheid te onderzoeken. Die afwegingen komen regelmatig 
terug, maar op dit moment loopt er geen onderzoek naar een luchthaven in de Noordzee.  
 
Publiek Ik heb gezien hoe breed die baan is, waarom laat u die routes 1 en 11 niet 5 
kilometers zakken? Dat haalt de zwaarste geluidsoverlast weg. Ook route 12 kunt u iets 
eerder laten afbuigen. Dan liggen ze allemaal op het IJsselmeer. Mensen vrezen ziek te 
worden van lawaai. 
JvA: U zegt zuidelijker. In de zomer hebben we precies dat gedaan, we hebben de route naar 
het zuiden verschoven. Dat ziet u hier op de nieuwe kaart.  
Het feit dat de route op deze plek ligt geeft aan dat het niet zuidelijker kan. De militaire 
gebieden spelen hierin een grote rol. We hebben de ruimte genomen die we denken dat we 
hebben. 
Publiek Ik las een pleidooi om heel Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Zijn daar plannen 
voor?  
EN: Nee er zijn geen plannen voor. Dat zijn geen harde garanties, maar als dat al zo was kost 
dat jaren, dat gaat nooit zomaar.  
Publiek Ik wil graag deze toezegging in verslag.  
EN: Ik heb geen toezegging gedaan.  
Publiek In Zembla komt het rapport uit 2009 aan de orde. Ik voel me belazerd omdat er toen 
al gesproken is over de problematiek. Waarom is dat rapport niet openbaar gemaakt en is er 
niets aan gedaan? In de tussentijd doen zich gevaarlijke situaties voor, waar ik me zorgen 
over maak. 
HA: In 2010 heeft de Alderstafel het kabinet gewezen op het probleem van het luchtruim. 
Dat is gebaseerd op dit rapport. Sterker nog: dit rapport was aanleiding om de NLR  
onderzoek te laten doen. Dit rapport is gepubliceerd, er is nooit iets achtergehouden.  
Toen heeft het kabinet de luchtruimvisie gemaakt. Een aantal aanpassingen waren 
noodzakelijk, waarvan sommigen worden gerealiseerd, zoals de samenvoeging civiel en 
militair. Maar u hebt gelijk: er had veel meer moeten gebeuren in het luchtruim.  
Publiek  
Vogels vliegen op 3000 meter. De vliegtuigen van Stavoren naar Gaasperland komen precies 
in de trekroute van vogels terecht. Stel dat je in je motoren twee ganzen krijgt dan moet er 
een noodlanding gemaakt worden, met alle gevolgen van dien. Het is heel erg dat er geen 
vogelonderzoek is gedaan.  
HA: Ik verwijs u naar de site van Alderstafel waar de MER en de bijlagen staan. Een bijlage 
gaat geheel over vogels, er is uitbundig onderzoek gedaan naar vogelaanvaring. De 
Oostvaardersplassen bijvoorbeeld is een van die gebieden waar veel vogels zijn, dan weet je 
dat je goed moet kijken naar vliegen en vogels. 
Publiek  
Het klopt niet wat u doet, de Alderstafel is bullshit, het is volksmisleiding,  
HA: Op Schiphol komen de meeste vogelsoorten van Nederland voor. Daar zijn mensen bezig 
met fulltime vogelbeheer. Ik snap deels dat u zegt dat de Alderstafel niet meer van deze tijd 
is, maar u hebt het niet alleen tegen mij maar ook tegen uw gedeputeerde. 
Publiek nee en fluit  
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HA: Hier zitten maatschappelijke organisaties aan. De Alderstafel is een adviesorgaan terwijl 
regering en parlement de besluiten nemen. Tot nu toe steeds met minimaal een tweederde 
meerderheid.    
 
Publiek Ik heb een metafoor. De luchtruimte is een huis met drie verdiepingen waarin de 
overheid probeert een stapelbed in de kruipruimte onder te brengen. Dat is een groot 
probleem.  
Voor wat betreft de internetconsultatie: wees solidair met de rest van Nederland en de 
overige provincies en teken. Laat de boodschap duidelijk zijn: eerst luchtruimherziening, dan 
pas Lelystad open.  
EN: Misschien dachten wij toen wij begonnen: hoe krijgen we dat bed in die kruipruimte. 
Maar er is verder nagedacht en nu hebben we een passend kamertje en een passend bed. 
Het was een lastige opgave. Ik ben het met u eens dat het beter en mooier kan, maar voor 
de eerste paar jaar hebben we een passend geheel.  
Publiek  
Ik wil graag de ondernemer uit de Weerribben citeren die zei: “De overheid steelt mijn 
stilte.” Dat is wat er gebeurt. 
EN: De internetconsultatie hopen we morgen (5 oktober) of vrijdag (6 oktober) open te 
zetten. U krijgt bericht wanneer deze open is. Vervolgens staat deze vier weken open.  
Publiek  
Ik heb hier een plaatje uit het rapport van de heer Alders, waar staat dat het aantal 
gehinderden bij Lelystad minder dan 1000 is. Volgens mij zijn het er meer. 
HA: De wetgever heeft gedefinieerd wat gehinderden zijn. De MER verwijst ook naar 
gehinderden. Dus er wordt gekeken naar de geluidsnorm, Lden. Tot en met 48 Lden staat in 
de wet. Ook is er gekeken naar hoever 40Lden reikt, maar dat is geen norm in de wet. Als 
het over cijfers gaat, dan gaat het erom wat er in de Wet Luchtvaart aan norm staat. Er is 
ook een groot verschil tussen een stiltegebied of een winkelstraat in Heerenveen. 
Geluidbeleving is afhankelijk van waar het plaatsvindt, het is onzin om te zeggen dat er geen 
effecten zouden zijn. 
Publiek mensen zijn voorgelogen, nu gebeurt het weer, net zoals eerder bij Schiphol toen de 
Polderbaan werd aangelegd.  
HA: Toen de Polderbaan er kwam is die een paar keer een milieubaan genoemd. Dat is een 
grote fout. Dat is zo, maar de vergelijking met Schiphol gaat mank. Schiphol heeft 500.000 
vliegbewegingen. Wat hier in de regio straks in een maand plaatsvindt, is daar in een uur. 
Hier is een vergunning afgegeven tot 45.000 vliegbewegingen, dat heeft de luchthaven aan 
ruimte. Bij het voorlopig gebruik van het luchtruim blijft het tot 10.000 bewegingen.  
Het plaatje dat de heer Liesker liet zien, daar moet u niet naar kijken, want dan wordt u voor 
de gek gehouden. Dat staatje is verkeerd, dat laat de minimum business case zien, in de 
meest sombere variant. Je moet eerlijk zijn: het gaat over een groeimodel. Wat er door de 
regering in vergunning is verleend mag de luchthaven als capaciteit gebruiken. Deze 
vergunning zal optimaal benut worden, en sneller dan dat plaatje laat zien.  
Publiek  
Waar zijn die 45.000 bewegingen op gebaseerd? 
HA: In 2008 kwam er een groot advies omtrent Schiphol waarin berekeningen stonden over 
de behoefte aan vliegbewegingen tot 2020. Als je de normen uit de wet toepast, dan kan 
Schiphol niet meer dan 510.000 bewegingen afhandelen terwijl de vraag 580.000 was. Voor 
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wat betreft de resterende 70.000 zijn er 25.000 ondergebracht op Eindhoven, de resterende 
45.000 moesten elders komen. 
Publiek  
Mijn vraag gaat over de MER en de routes, er staan aantallen bij de routes. Ik begrijp dit niet. 
Als ik de vliegbewegingen bij elkaar optel dan tel ik er 190. 
HA: Er zijn 10 vliegtuigen richting het noorden en 50 richtingen het zuiden. Bij elkaar zijn dat 
60 vliegtuigen. U moet naar die 60 landend, 60 stijgend kijken, dat zijn gemiddelden op een 
dagbasis bij 45.000 vliegbewegingen op jaarbasis.  
Publiek  
Er zitten honderdduizend vogels in het Friese IJsselmeer, in het gebied waar de 
aansluitroutes overheen komen. Het is uitermate belangrijk om daar goed naar te kijken, het 
is heel belangrijk voor zowel de natuur als de mensen om zo snel mogelijk zo hoog mogelijk 
te vliegen. Zet alles op alles om vliegtuigen zo hoog mogelijk te krijgen. 
HA: Daar zijn we het voor 100 procent met elkaar eens.  
Publiek  
Dit (vogel)punt moet goed worden behartigd. Hoe hoger je vliegt, hoe lager de kans op 
vogelaanvaringen.  
EN: Dit is een belangrijk punt, dat ook steeds terugkomt in het Kamerdebat. Rond Schiphol is 
enorm veel ervaring met vogels en vliegveiligheid. Het punt van zorgvuldig kijken is een punt 
van zorg. Maar het is niet dat ik dan kan zeggen dat de luchthaven er niet komt. Er zijn 
maatregelen genomen en er worden nieuwe maatregelen bedacht, om het zo vliegen zo 
veilig mogelijk te maken.  
Publiek  
Dhr. Alders stelt dat er minimaal 10.000 vliegbewegingen op Lelystad gaan plaatsvinden. Dit 
brengt veel CO2-uitstoot met zich mee, die we volgens het geratificeerde klimaatverdrag van 
Parijs moeten reduceren. Hoe verhoudt Parijs zich tot deze luchtvaartuitstoot?  
HA: Parijs heeft een uitzondering: vliegverkeer valt er niet onder.  
Er was een Ronde tafeldiscussie in de Kamer. Daar werd gevraagd naar Parijs door een 
kamerlid. Waarop ik zei dat kabinet en Kamer mijn opdrachtgever zijn, dus ik ben heel 
benieuwd wat regeerakkoord zegt over vliegen.  
Noemt zes kabinetten, staat aan de vooravond van het zevende: al die tijd is de opdracht 
nooit veranderd. De opdracht is: onderzoek hoe de luchtvaart kan groeien in goede 
verhouding met de omgeving, zoek een balans. Ik meld hierbij een politiek feit.  
Publiek  
Ik mis Eelde in de discussie. Waarom horen wij daar niks over? 
HA legt uit dat naar alle luchthavens is gekeken. Eelde en Maastricht zijn afgevallen wegens 
de geografische ligging. We gaan niet naar de uiteinden van Nederland. Alle onderzoeken 
wijzen uit dat je daar niet moet zijn, ook gezien de relatie met Schiphol. Ook het onderzoek 
van het kabinet wees dat uit. 
Publiek  
Waarom hebben de 10.000 vliegbewegingen minder effect op Lelystad dan op Schiphol?  
HA: Dat heeft te maken met de concentratie van bebouwing rond de luchthaven. De 
cumulatie van effecten bij Schiphol is al heel hoog. We hebben het hier hoofdzakelijk over 
vakantievluchten richting het zuiden. Dat gebied zit bij Schiphol, aan de zuidoostkant, 
volledig vol. Waar mensen op een hoop wonen, straalt het af op mensen. In de polder kun je 
nog ontwerpen, daar is nog ruimte, het is de laatste plek waar het nog kan.  
Publiek  
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In hoeverre is er in alle onderzoeken rekening gehouden met demografie? De komende 
jaren is er sprake van bevolkingsafname. Dus zullen er minder mensen gaan vliegen. Daar 
komt bij dat ik nog niets over duurzaamheid heb gehoord.  
EN: De verwachting is nog steeds dat er groei zal plaatsvinden. De 500.000 vliegbewegingen 
lopen vol, ondanks deze demografische gegevens. Ik weet niet of dit in rapportages zit, want 
daarin gaat het met name over economische trends. Schiphol heeft een hub-functie, dus 
daar komt veel verkeer van buiten en minder vanuit Nederland zelf. Ik denk niet dat de 
demografische gegevens er zo specifiek inzitten, maar die zijn verdisconteerd in de 
prognoses. Indirect zijn ze dus wel genomen, maar ik weet het niet zeker.  
Publiek  
Dit is een beetje hypocriete discussie. Bij de benzinepomp betalen we 1,50 voor een liter 
brandstof. Een vliegtuig betaalt 0,25 cent voor een liter kerosine. Dan is het niet raar dat 
massa’s voor 25 of 30 euro naar Zuid-Europa vliegen. Hopelijk heeft iemand uit de Kamer de 
guts om dat aan te pakken, want dan heb je dat probleem niet. 
HA: Er zijn internationale luchtvaartverdragen, ook ondertekend door Nederland, die 
bepalen dat er geen brandstofheffing is. Dan moet je dus een internationaal verdrag 
trotseren. Landen en regeringen vinden vliegen blijkbaar zo belangrijk, dat ze dit soort 
verdragen tekenen. 
Publiek  
De brandstofprijzen verschillen enorm binnen Europa. 
HA: U ziet marktontwikkelingen. De brandstof op Schiphol is bijvoorbeeld goedkoper dan in 
Rotterdam, dat heeft met massa te maken. Maar als het gaat om bepalingen stelt het 
luchtvaartverdrag enorme beperkingen aan wat landen kunnen. Regeringen en parlementen 
kennen dus een enorm belang toe aan vliegen. 
Publiek  
Het begrip duurzaamheid kom ik niet tegen. Politieke partijen zijn nauwelijks bezig met 
argumenten om vliegen minder te promoten. Vliegen is zo luchtverontreinigend. Ik vind dit 
heel jammer. 
HA: We hebben de luchtvaartheffing gehad in Nederland. Die is door minister Eurlings 
afgeschaft. Dat is de politieke werkelijkheid. 
Publiek  
Ik voorzie een doemscenario voor ons dorp. Uitgaand van 45.000 vliegbewegingen komen 
we bij een gunstige windrichting uit op 60 vliegtuigen per dag. Ens ligt op een knooppunt, 
komen we dan op 120 bewegingen uit? Als het goed is vindt er een 0-meting plaats in Ens, 
maar de kosten willen ze doorberekenen aan Lelystad Airport, want de gemeente vindt de 0-
meting waarschijnlijk te duur. 
HA: Dit is een gemiddelde, ik weet niet hoe het vliegboekje eruitziet. Bij 45.000 kom je op 60 
dalende en 60 stijgende toestellen.  
Publiek  
Sharon Dijksma heeft nu al geconstateerd dat 45.000 waarschijnlijk te weinig is. 
HA: Zelfs als dat zo is, in het Luchthavenbesluit staat 45.000.  
Hier ziet u 10 dalende vliegtuigen op dagbasis. Landend en vertrekkend zit u op 20 per dag. 
U hebt te maken met landend verkeer boven Kampen, dat kan effect hebben.  
Publiek  
Ik ben voor de rust hier gekomen. 
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In 1972 ben ik in uit Zwanenburg met mijn ouders weggegaan. Toen waren er al ernstige 
protesten. Toen was Schiphol een stuk kleiner, maar bezorgde het wel een grote overlast 
voor heel veel mensen. U moet dit niet onderschatten! 
HA: Als u over de Zwanenburgbaan praat, hebt u het over 2000 voet. Dat is een aanmerkelijk 
verschil. 
Publiek  
Is het in de praktijk mogelijk dat er nog lager dan 900 meter wordt gevlogen bij extreme 
drukte?  
JvA: Er is een beperkte marge, 27 voet (9 meter) per millibar luchtdrukverschil.  
Publiek  
Samenvattend: de komende zes jaar krijg ik drie vliegtuigen per dag met een gemiddeld 
geluid van 45 Db. Daarvoor krijg ik een luchthaven dichterbij, en goedkope parkeerplaatsen.  
EN: De bedoeling is dat ieder voor zich zijn afweging kan maken, ik hoop dat het voldoende 
is voor u. 
Publiek  
Het verkeerspatroon is ingepast. Het is een gigantische klus en ik vind het fantastisch hoe 
het er ligt. Er zitten genoeg variabelen in. Ik wil graag het percentage weten wat van de 
oostkant en wat van de westkant binnenkomt. Ik neem aan dat de Veluweroute aanzienlijk 
drukker is. 
JvA: Wat we nu verwachten is dat 80 procent van de vluchten van of naar het zuiden vliegt.  
Van die 80 procent gaat 20 procent naar het oosten en weer 80 procent naar België of 
Frankrijk.  
In de lijnen zit veel nauwkeurigheid, maar bij onweersbuien of andere zaken zal de 
verkeersleider ingrijpen, omdat veiligheid altijd voorgaat. Dat hoort bij het eerlijke verhaal. 
Dat lijntje op de kaart is niet exact het lijntje wat straks gevlogen gaat worden.  
Publiek  
Wat gebeurt er bij calamiteiten? Schiphol wijkt uit door kerosine lozen boven de Noordzee. 
Gebeurt dat hier ook? Gaan ze naar Schiphol, of lozen ze boven het IJsselmeer 
JvA: De vliegtuigen die op Lelystad vliegen zijn Boeings 737 of een Airbus 320. Zij kunnen 
geen brandstof lozen, geen enkele Airbus kan dat. Moeten ze terug, dan landen ze op het 
dichtstbijzijnde veld, maar dat zal in principe Lelystad zijn. Na bijvoorbeeld een 
vogelaanvaring vliegt het vliegtuig nog steeds op één motor de route en wordt dan 
teruggeleid naar het vliegveld.  
Publiek 
Niemand zit op geluidsoverlast te wachten. De regionale bestuurders lijken niet in beeld, 
behartigen zij wel het belang van burgers in Friesland? Recentelijk zijn ze aangeschoven 
maar daarvoor waren ze niet in beeld. Volgens mij klopt het niet in het verhaal van Dhr. 
Alders dat Groningen geen alternatief is. Groningen is niet van de Schipholgroep. Lelystad en 
Eindhoven zijn wel van de Schipholgroep en die moet bediend worden. 
Gedeputeerde Schrier: Het klopt dat wij in het verleden niet bij de Alderstafel waren. Dat 
was een gemis. Bij de herindeling wordt er breder gekeken en daar ben ik blij mee, maar in 
het verleden was ik er liever wel bij geweest.  
HA: Er zaten drie provincies aan de Alderstafel. Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben 
geheel ingestemd met het advies over Lelystad. Deze provincies hebben geen enkel 
voorbehoud gemaakt. Wel sommige gemeentes, zoals Dronten.  
Tweede punt: Rotterdam, Eindhoven, Lelystad is allemaal Schipholgroep. Dat is de 
Nederlandse Staat. 



 12 

Publiek Is daarom Eelde niet uitgekozen?  
HA: We hebben ook anderen die vraag gesteld, die wilden ook niet investeren in Groningen 
en Maastricht. Eelde is niet rendabel, de provincies Groningen, Drenthe, de gemeentes 
Assen en Groningen leggen daar geld bij.  
JvA: Wij verzorgen ook de verkeersleiding op Eelde. Daar is ruimte, als er een airline is die 
daar wil vliegen, dan zijn wij daar blij mee. De maatschappijen komen niet, maar er is ruimte. 
 
Publiek  
Ik zie alleen maar een MER-studie voor het zuidelijk deel van Flevoland. Zijn ze er ook 
geweest voor de polder en Friesland?  
HA: de MER keek naar de effecten met de wet in de hand. In de MER is ook gekeken naar 40 
Lden, dat is al op het oude land. Dat is geen wettelijke norm, dus dat hebben we alleen laten 
zien. De commissie MER beoordeelt alleen op de wet en die stopt bij 48 Lden. 
Publiek  
Veel mensen maken zich druk om laagvliegen. Zou het kunnen zijn dat het vliegveld meer 
rechten krijgt dan het nu heeft, en kan het dan doorgroeien tot boven de 45.000 
bewegingen en een tweede Schiphol worden? Hoe reëel is dat? 
EN: De vergunningen moeten dan opnieuw worden aangevraagd. Maar uiteraard: alleen als 
er opnieuw een Luchthavenbesluit genomen wordt. Dat kan altijd, maar daar is op dit 
moment geen sprake van.  
Publiek  
Dhr. Liesker liet zien dat Lelystad eigenlijk geen oplossing is voor Schiphol. De kans dat daar 
meer vliegbewegingen komen lijkt mij groot. 
HA: Kijkend naar Schiphol, welk deel van het Schiphol-verkeer maakt echt deel uit van het 
wereldwijde netwerk. Het gaat om twee besluiten: Welk verkeer hoort niet op Schiphol, dat 
gaat naar de andere luchthaven. Wat vrijkomt wordt benut voor internationaal hub-verkeer, 
dat is een andere verhouding dan alleen maar groei. Van wat voor Schiphol is gezegd moet 
je een automatisme maken. Ofwel: alleen als het verkeer stiller en schoner wordt ontstaat er 
groeimogelijkheid binnen de vastgelegde milieugebruiksruimte. Je maakt dan de groei 
afhankelijk van de innovatie en hinderbeperking door de luchtvaartsector binnen de 
gegeven milieugebruiksruimte. Het plafond blijft, dus het zal niet lukken om de vraag zoals 
die nu is te accommoderen zonder verdere hinderbeperking.  
Publiek  
Statenlid SP: wij zijn uiterst slecht geïnformeerd over de hele situatie. Wat mij opvalt is dat 
wij hier voor niks zitten. Er is geen geluidsoverlast, er komen twee tot drie vliegtuigen over 
tot 2023, dus wij kunnen naar huis. Maar het MER-rapport uit 2009 gaat niet over de 
zuidwesthoek, en er wordt niet verteld wat de milieueffecten zijn voor de zuidwesthoek, en 
ook niet de effecten op toeristen, bewoners, stilte en natuur.  
EN: De MER komt uit 2013 en er is een aanvulling in 2014 gemaakt. Dit is niet zomaar een 
rapport, dat wordt door de commissie van de MER zorgvuldig gemonitord en getoetst. Ook 
worden de milieueffecten meegenomen, breed en relevant voor zover nodig geacht, en is de 
geluidhinder bij 40 Lden extra meegenomen, wat eigenlijk niet eens hoeft. Waar de 
milieueffecten significant zijn, staan ze erin. Voor bepaalde plekken wellicht niet prominent, 
maar dat is situatie. 
Publiek Is de recreatiesector tot in dat detail meegenomen?  
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EN: De economische impact op de omgeving is niet tot in dat detail meegenomen. Dat kan 
worden ingebracht in de consultatie; wat de aansluitroutes voor u betekenen. We horen dit 
ook veel, dus maak gebruik van consultatie. 
Publiek  
Aanvullend op de MER: de huidige lage aansluitroutes zijn niet meegenomen in MER. Dat 
heeft de commissie voor de MER op haar eigen website bekend gemaakt. 24 maart 2017 
was er een review, waaruit bleek dat er nog veel moest gebeuren. Voor wat betreft de 
herziening van het luchtruim: er lag nog geen programmaplan voor. Dit had er nu al moeten 
liggen. Als er nu al vertraging is: hoe kunnen wij als burgers er vertrouwen in hebben dat het 
in de komende jaren wel gaat lukken?  
EN: De druk om hierin voortgang te boeken is uitermate groot. We worden regelmatig aan 
de tand gevoeld, maar ook is er de afgelopen maanden veel gesproken over hoe dat eruit 
moet zien. Vanuit het ministerie hebben wij hierop antwoord gegeven. Wij worden scherp 
gehouden door de Tweede Kamer. De Kamer houdt ons hieraan. 
Publiek  
Schiphol zit op slot en kan niet meer groeien. Meer vliegbewegingen zijn niet mogelijk. Klopt 
het dan dat het luchtruim niet vol is? En waarom kunnen we daar vanaf Lelystad niet in?  
JvA: legt interferentie met Schiphol verkeer uit. Soms betekent extra verkeer dat het niet 
past, vaak gaat het om de complexiteit van luchtverkeer, dat betekent iets voor 
werkbelasting luchtverkeersleiding. Tien toestellen en één erbij is een beperkte verhoging. 
Maar als je er een vliegtuig bij stopt met een andere richting heeft dat veel groter effect op 
de werkbelasting van de verkeersleiding. Een toestel van Lelystad moet dus beoordeeld 
worden op het effect dat ze heeft op de capaciteit van Schiphol. Als er effect is, dan is het 
idee voor Lelystad weg. Lelystad is immers neergelegd om ruimte te maken voor Schiphol. 
Voor iedere route is gekeken of het lukt om het Lelystad-verkeer erbij te nemen.  
Publiek  
Het is al vanaf 2006 bekend dat het hoger moet. Eigenlijk is het te laag, waarom lukt het niet 
om te zeggen dat u deze opdracht niet kunt uitvoeren? Hoe hoog is het alternatief vanaf 
2023? Is dat een significante verbetering?  
JvA: 6000 voet is niet laag, maar ik snap dat u dat anders beleeft. In Londen vliegt men lager 
over hele grote gebieden. Ik begrijp dat u het anders ervaart, maar 6000 voet is een normale 
aansluiting voor dat soort routes. Veiligheid staat voorop, dan volgt efficiency en 
milieueffecten.  
Voor wat betreft verbeteringen vanaf 2023: naarmate u verder weg zit van de luchthaven, 
heeft u daar meer kans op. Lelystad blijft liggen waar het ligt, de start en landing blijft gelijk. 
Maar in Friesland zit je verder weg.  
Publiek  
Wat is hier dan de verbetering in 2023? 
JvA: Daar kan ik u nu geen antwoord op geven.  
Afsluiting  
EN: Wij steken veel energie in informatie en de mogelijkheden om mee te denken. Wij kijken 
serieus naar wat er binnen komt. Niet aan alles wat er wordt ingediend geven we voorrang, 
het moet immers ook mogelijk zijn binnen de tijd en de aansluitroutes.  
Wilt u op de hoogte blijven: dat kan via de internetconsultatie, er is een mailadres, u kunt 
vragen stellen, op de Lelystad-site kunt u informatie vinden, u krijgt een verslag.  
De internetconsultatie gaat uiterlijk 6 oktober open en blijft vier weken geopend. 
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Voorafgaand en na afloop van de plenaire deel was er veel belangstelling voor de 
geluidsimulaties van het NLR. Het publiek kon met een Virtualrealitybril en een hoofdtelefoon 
luisteren naar verschillende vliegtuigpassages. Tijdens deze individuele presentatie is dieper 
op persoonlijke situaties ingegaan en zijn vragen beantwoord. 
[Einde] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Het is moeilijk (soms verhitte) discussie letterlijk te verwoorden. Voor de leesbaarheid van 
een verslag is het soms nodig spreektaal tot de kern terug te brengen en herhalingen eruit te halen. 
Wij hebben getracht de gevoerde discussies zo waarheidsgetrouw mogelijk te verslaan en gaan er 
dan ook vanuit dat dit verslag recht doet aan de gevoerde discussies en naar voren gebrachte 
standpunten van alle partijen. 
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