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Uitbreiding Lelystad Airport: informatiebijeenkomst vliegroutes  
Bijeenkomst Apeldoorn 26-09-2017 19.30-22.00 uur  
Aanvang: 19.45 uur 
Start met actiegroep uit Hoenderloo op podium  
 
Plenair 
Wat zijn de verwachtingen bij het publiek?  

• Joost van Wijk namens Actiegroep Red de Veluwe. We hebben een hoop vragen, en 
hopelijk worden die beantwoord. Ik hoop op interactie met de zaal. 

• Dhr. De Hoop: ik heb eigenlijk geen enkele verwachting [applaus]. Ik denk dat het tijd 
is voor de Anderstafel in plaats van de Alderstafel. 

• Ik verwacht openbaring van de notulen die nooit gemaakt zijn. 
 
Astrid Feiter (AF) (dagvoorzitter): voor iedereen die van zich wil laten horen aan het 
ministerie: er is een emailadres en er volgt een internetconsultatie. Er komt een verslag voor 
iedereen die zich heeft aangemeld via de email.  
 
Mw. Josan Meijers (JM), Gedeputeerde provincie Gelderland:  
“Weet u wat er leeft in de provincie?”  
Publiek Nee. 
JM Ik denk van wel. Mensen zijn heel boos en bezorgd. Wij hebben het ministerie duidelijk 
gemaakt dat dit onacceptabel is. De routes moeten hoger, anders omdat ze nu over 
stiltegebieden gaan. En we hebben een probleem voor Teuge dat opgelost moet worden. 
Voor een deel is dat ook gelukt. De routes zijn omhoog gegaan maar nog niet genoeg. Van 
1.8 km naar 2.7 km. [Publiek boeh], maar we vinden dat ze naar minimaal 3 km moeten. En 
wij vinden ook dat er zo snel mogelijk moet worden begonnen met de herindeling van het 
luchtruim.  
Publiek Eerst herindeling luchtruim. 
JM Wij hebben met alle betreffende gemeenten, colleges, met provincie en Gelderse 
milieufederatie een brief gestuurd naar staatssecretaris en Kamer. Daarin hebben we dit ook 
gezegd: hoger, zo min mogelijk hinder voor mensen, voor Teuge moet een oplossing  komen 
en versnelling herindeling. Nu is dit in de Tweede Kamer ook onderwerp van gesprek. Wij 
werken samen met provincies Overijssel en Flevoland want ook zij hebben te maken met 
deze routes. 
Publiek In 1954 zijn voor de laatste keer de vliegroutes ingedeeld. Is het niet beter om er 
eerst voor te zorgen dat de lucht opnieuw wordt ingedeeld en dan pas Lelystad open te 
stellen?  
[Applaus] 
JM: Dat zou beter zijn en was oorspronkelijk ook de bedoeling. Maar het is niet gebeurd en 
daar kan ik helaas niets aan doen. Dat zijn keuzes van de Kamer en de staatssecretaris en 
daar hebben wij als provincie geen invloed op. Maar wij hebben wel invloed in Den Haag 
door ons geluid te laten horen. Wij vinden dat het sneller moet. 
Publiek: De herindeling heeft vertraging opgelopen, andere zaken zijn  mis gegaan. Hoe 
moeten wij vertrouwen hebben in de herindeling? Worden wij als inwoners de dupe van de 
fouten, gebreken en onkunde op het ministerie? Dat kan toch niet? Dit is Nederland.  
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JM ik kan dit niet beantwoorden, u moet die vraag dadelijk stellen aan de mensen die hier 
straks op het podium staan.  
[Ella Nanninga van IenM knikt]. 

Filmpje over uitbreiding 
Publiek reageert met gejoel, onrust, ironie, .  
 
Sprekers  
Hans Alders (HA), voorzitter Alderstafel.  
Publiek: hoe lang krijgt hij het woord, we kennen dit al.  
Publiek gooit papieren vliegtuigjes door de lucht.  
HA: Ik ben hier om uit te leggen wat er eerder is gebeurd en hoe zich dat verhoudt tot de 
discussie die vandaag –over de hogere luchtlagen- gaande is. Ik probeer informatie te geven 
over welke keuzes nog gemaakt kunnen worden.  
HA: Vertelt over de behoefte in 2020 aan 580.000 vliegbewegingen, waarvan 500.000 bij 
Schiphol.  
Publiek waarom?  
HA: Licht het kabinetsbesluit, dat met grote meerderheid in Tweede Kamer is aangenomen, 
toe.  
Publiek: rumoer, ons is niets gevraagd.  
HA: Kabinet en Kamer hebben keuzes gemaakt. Vertelt over keuzes voor locatie, onderzoek 
en besluitvorming die daaraan ten grondslag ligt.  
Publiek: En Maastricht?  
HA: gaat door over locatie. Waar kan in samenhang met Schiphol, op een centrale plek in 
Nederland, capaciteit gerealiseerd worden.  
Noemt alternatieve locatie bij Dronten.  
Door wie is dit onderzocht? HA  noemt de samenstelling van de Alderstafel . Advies 
Alderstafel is in 2012 uitgebracht aan het kabinet. Legt twee stappen uit, qua doorgroei. 
Noemt nachtsluiting.  
Nu, in 2017 vinden er al 498.000 bewegingen plaats. Eerder dan voorspeld zitten we op 
aantal vluchtbewegingen. Relatie tussen Schiphol en Lelystad is daarmee aan de orde, zowel 
in kwantitatief als kwalitatief opzicht. 
Noemt wereldwijd netwerk, hubfunctie Schiphol, belang van intercontinentaal verkeer. 
Capaciteit moet vrij blijven.  
Noemt wettelijke bepalingen, daarnaast had de regio (provincies en gemeenten) 
aanvullende eisen, noemt eisen van regio.  
Benadrukt dat luchtruimherindeling genoemd is door Alderstafel. Daar heeft kabinet 
luchtruimstudie naar gedaan, een en ander heeft geleid tot de Luchtruimvisie van het 
kabinet. Studie wees uit dat vliegveld Lelystad toch inpasbaar zou zijn voor eerste jaren, 
maar verdere doorgroei naar 45.000 vereist vergaande aanpassing luchtruim.  
HA: Laat beperkingen ontwerpruimte zien. 
Noemt Schiphol TMA (operatiegebied Schiphol): geen interferentie met Schipholverkeer.  
Noemt vier ontworpen routesystemen, die ook al eerder zijn besproken in 2014 op 
publieksavonden. Hebben de nodige aandacht gekregen. Uiteindelijk gekozen voor B+.  
Totaal 45.000 vliegbewegingen, is een gemiddelde van 60 stijgingen en 60 landingen per dag 
(120 vliegbewegingen gemiddeld totaal per dag) 
Publiek: roezemoes. Is dat voor nu?  
HA: Nee, dat is bij 45.000 vliegbewegingen. Dat is de eindsituatie.  
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Noemt dat vier alternatieven uitgebreid zijn besproken en in de MER allemaal getoetst zijn 
aan de wet.  
Publiek rumoert.  
HA: Door over geluidsniveau, Lden is het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
Publiek rumoert. 
HA: noemt dat geluidsniveaus in de wet staan en daarom betrokken moeten worden in MER, 
want MER is ook gebonden aan wettelijke regelgeving. Regelgeving is overal toegepast. 
Commissie heeft berekeningen opnieuw uitgevoerd en uiteindelijk is MER vastgesteld.  
Publiek waarop heeft MER betrekking? 
HA: de MER heeft betrekking op Flevoland en de aansluiting tot het oude land. We hebben 
in MER zelfs gekeken naar situaties met 40 dB-Lden terwijl dat geen wettelijke norm is. 
Daarbij is nagegaan of er situaties waren op het oude land die binnen 48 Lden zouden vallen. 
Volgens MER zijn er geen situaties op het oude land die vallen binnen 48 Lden.  
Publiek omdat u routes heeft weggelaten.  
HA: nee. 
De Lden die in de wet staat gaat het over gemiddelde geluid in een etmaal.  
Publiek gejoel, reactie. 
HA toont vier varianten en onderzochte effecten daarvan op nieuwe land.  
Publiek Waar is Apeldoorn? Staat niet op de kaart. 
HA: We kijken nu eerst naar het effect van de luchthaven. Daarna kijken we naar de tweede 
ronde die gaat over aansluiting op hogere luchtlagen, dat zijn de routes die nu ontworpen 
worden. Op dit punt is er niets veranderd.  
Noemt resultaten uit MER van Routevarianten. Daar ziet u dat B+ geweldig betere uitslag 
heeft dan andere varianten. 
Publiek mort en joelt. Het gaat nu toch over Apeldoorn en over de Veluwe?  
HA: legt uit waarom andere varianten zijn afgevallen.  
Legt vier luchtlagen uit, dat Lelystadverkeer onder het Schiphol verkeer moet. 
Publiek dus het kan niet. Moet erboven bewegen.  
HA: legt uit waarom het onmogelijk is. Je komt pas op bepaalde hoogte bij Biddinghuizen, 
dat betekent dat de bocht vanaf Biddinghuizen de Veluwe opkomt. Dat is een zeer belangrijk 
gegeven. 
Publiek waarom slaat u niet rechtsaf over het water? Waarom over die Flevopolder?  
HA: dat zal altijd te maken hebben met waar het verkeer heengaat. Je moet in een bepaalde 
situatie naar de baan toe en ervan af. Als de baan ergens ligt moet je erop en eraf komen, 
daar is geen andere mogelijkheid voor. Dit is de ligging. Er is veel minder verkeer naar het 
noorden toe, en veel meer naar zuiden. Dat heeft te maken met de verdeling, en geldt voor 
al het luchtverkeer in Nederland.  
In 2014 heeft het toenmalig kabinet het Luchthavenbesluit genomen en dat is gepubliceerd. 
Op 1 april 2015 is het besluit voor luchthaven Lelystad geformaliseerd. Daarin staat dat er op 
Lelystad 45,000 vliegbewegingen mogen worden afgewikkeld. 
Publiek zonder de aansluitroutes.  
HA: zonder de aansluitroutes. De discussie richt zich nu ook op aansluiting hogere 
luchtlagen. Hoe kom ik zo snel mogelijk op de snelwegen in de lucht, op grote hoogte. Dat is 
de discussie die nu loopt. Eerste discussie is geweest, dus ontwerpers moeten werken met 
het gegeven dat de B+ routes vastgesteld zijn.  
 
Publiek 
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De heer Liesker, stichting Hoog Overijssel: Hoe bent u zo zeker van de verdeling tussen 
noord en zuid? Als Air Norwegian gaat vliegen wordt het heel anders. 
HA: Het is niet de bedoeling dat het een soort free for all luchthaven wordt. Het gaat over 
verkeer dat uitgeplaatst wordt van Schiphol naar Lelystad. Wat vrijkomt moet op Schiphol 
ingevuld worden met hubverkeer. U moet ervan uit gaan dat Transavia van Schiphol afgaat 
en op Lelystad gaat vliegen, niet Air Norwegian. 
Publiek Ik mis het rapport dat gemaakt is in 2008 Onderzoek Marktwerkingsbeleid. Dit heeft 
de Tweede Kamer opgedragen aan ministerie van EZ, waarin onder andere het vliegverkeer 
wordt onderzocht. De conclusie bevat een aandachtspunt: de externe effecten van het 
luchtverkeer, milieu en geluidoverlast, zijn toegenomen, en door toegenomen gebruik van 
regionale luchthavens verder verspreid.  
Ook staat er dat de overheid moet optreden namens consumenten. Er moet gekeken 
worden naar wat consumenten willen. Van wie komt drang en dwang? Van de consument of 
de vliegmaatschappij? Ik hoor hier niets over een Marktwerkingsonderzoek. Dit is niet 
duidelijk verteld en niet onderzocht. Voor 2023 moet er een nieuw onderzoek komen, want 
dit is bijna tien jaar oud.  
[Publiek applaus] 
HA: Ik kan dit verhaal volgen. Vertelt over het zevende kabinet waarmee hij te maken heeft. 
Opdracht is al die tijd hetzelfde gebleven. Ik begrijp uw standpunt.  
Publiek het is door MinEZ vastgesteld, dat er een kernpunt is dat het milieu erdoor wordt 
beïnvloed. Dat is niet mijn visie, dat is in opdracht van de Tweede Kamer onderzocht. 
HA: Ik neem geen enkel besluit, de regering en Kamer hebben deze besluiten genomen. Tot 
nu toe zijn deze besluiten genomen met hele grote meerderheden, en dat is de realiteit. Dit 
is de situatie in politieke termen.  
Publiek mijn idee is dat we een fuik zijn ingezwommen waar we niet meer uit kunnen. Is dit 
realistisch? Er zijn dingen veranderd sinds we zijn begonnen in 2009, denk bijvoorbeeld aan 
het Klimaatakkoord van Parijs dat we hebben ondertekend. 
HA: Dit is een terechte vraag. Ik heb bij de zeer recente Ronde tafel slechts een kamerlid 
gehoord die wees op het akkoord van Parijs en dat dat consequenties meebrengt. Er is veel 
gebeurd tussen 2009 en 2016, dat heeft tot nu toe niet geleid tot een andere politieke 
conclusie.  
Publiek wat is uw advies dan geweest? Dan kunt u toch zeggen, Kabinet: u kijkt naar de 
verkeerde dingen, het kabinet kijkt alleen naar geld. 
HA: Nee, het besluit gaat over veel meer. Ons advieswerk aan de Alderstafel is gestopt in 
2014 bij het advies over de ontsluitingsroutes. 
Publiek in augustus 2011 heeft Alterra in opdracht van de Alderstafel een rapport 
geschreven over een onderzoek naar botsing met vogels. Conclusie: dat wat er aan literatuur 
ligt is beneden de maat. Voordat u uw besluit nam lag dit rapport er. Alterra zei: Uit hoofde 
van veiligheid, doe een onderzoek want datgene wat er nu ligt is onvoldoende om te kunnen 
beoordelen of vliegen veilig is op Lelystad, gezien vogels en luchtruim. Dit rapport is onder 
Embargo gekomen. Nu is het recentelijk boven tafel gekomen na een dreiging met een 
WOB-procedure. Het lag wel op uw tafel toen u uw advies nog niet had uitgebracht. 
Waarom heeft u dit niet meegenomen?  
HA: Dit rapport komt zeer uitvoerig aan de orde in mijn advies. De vogelaanvaring was reden 
om extra onderzoek te doen. Sterker nog: in de MER zijn drie addenda’s opgenomen, 
waarvan er een over vogels gaat. Deze hele MER vindt u op de site van de Alderstafel.  
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Wij hebben ook zelf opdracht gegeven. Die rapporten zijn gepubliceerd bij het advies van de 
Tafel. De inhoud daarvan is een heel belangrijk onderdeel geweest van ons werk. 
Publiek in het rapport staat: doe een nieuw onderzoek. Heeft u dat gedaan?  
HA: Ja, er is een addendum gemaakt op de MER waarin staat dat we rekening moeten 
houden met vogels, maar dat het nog steeds mogelijk is om luchthaven te realiseren. 
Publiek vanaf 2023 wordt de zaak opnieuw ingericht. U doet alsof we dan vanaf grote 
hoogte stijgen. Welk vertrouwen hebben we dan dat we niet meer te maken hebben met 
laag vliegen?  
Tweede vraag: U heeft petities, verontruste zalen, waarom laat u niet eens een paar 
vliegtuigen die route vliegen, u verwijst slechts naar rapporten.  
HA: vraag 1: ik ben niet van de aansluitontwerpen. Maar het idee dat het dan ineens anders 
zou zijn is onjuist. Als we het luchtruim anders indelen dan is het niet zo dat alles ineens 
verandert. Wel kunnen we dan hoger dan 6000 voet. Het is evident: hoe hoger we komen, 
hoe minder overlast. 
HA Vraag 2: Ik zou u graag bedienen, er is net verwezen naar wat u hier kunt horen.  
Publiek: boos.  
HA Het is net gezegd en getoond: Op de site van de Alderstafel kunt u horen wat het 
betekent als een vliegtuig voorbijkomt. Er is geroepen ‘Volksverlakkerij’. Daarom heeft de 
organisatie besloten –en ik niet- om ze niet meer te laten horen. De reactie is: het kan niet 
waar zijn.  
We moeten niet tegen elkaar zeggen dat u omkomt van de herrie, dat is niet zo.  
Publiek boos 
HA: Dit laat onverlet dat het een heel verschil is of u in Apeldoorn woont of in een 
stiltegebied woont.  
Publiek: Geschiedenis laat zien dat er veel gebeurd is. Klimaatakkoord Parijs was reden om 
het vliegveld van Wenen niet uit te breiden. U zegt: in Groningen is ook een vliegveld, terwijl 
de economische situatie daar er een is van enorme werkloosheid. Ondertussen is Groningen 
dichterbij Schiphol gekomen dankzij de Hanzelijn. Eelde is een optie.  
HA: Ik ben Groninger en woon in Groningen.  
Publiek boos 
HA: We moeten kijken naar de ligging van de luchthaven, die heeft een aanvullende functie, 
Eelde kan niet in die verdelingsfunctie een rol spelen. De vraag of dit door moet gaan met 
Parijs in de hand is legitiem maar ik kan hem niet beantwoorden. 
Publiek hebt u die vraag gesteld? 
Publiek u komt met lege handen, wat heeft u te bieden? Er wordt ons van alles afgepakt, 
werkgelegenheid, stilte, huizenwaarde, wat krijgen we ervoor terug?  
HA: Ik begrijp uw vraag. Het is een nationale afweging, dat betekent dat er een bepaalde 
verdeling is. Het ministerie moet hierop antwoord geven.  
Publiek ik snap er niets van. Wij komen om te horen hoe de geluidsoverlast in onze 
leefomgeving wordt. Kabinet beslist dat er een vliegveld moet komen zonder te 
onderzoeken waar de vliegtuigen heengaan. We weten niets. Ik ben nog niet klaar met Db 
overzicht. U liet de gemiddelden over een etmaal zien. Decibellen zijn niet 48 Db, maar in de 
piekuren kom je boven 100 Db. Wij willen niet weten wat het wettelijk is, we willen weten 
waar we aan toe zijn. 
HA: De minimale eis boven het oude land is 6000 voet. Dan wordt er aan Luchtvaartwet 
voldaan.  
Publiek we willen niet weten wat de wet zegt, we willen weten wat voor overlast we krijgen.  
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Publiek vorige week is er een motie besproken in de gemeenteraad Epe, wij willen eigenlijk 
afstand doen van hetgeen besloten is. Ik hoop dat meer deze beslissing nemen. 
Ik mis de dieren in het verhaal. Wat ik begrijp wat er gebeurt als de vliegtuigen straks op 
1800 meter voorbijkomen. Dan kunnen wij in de tuin geen normaal gesprek meer voeren, 
laat staan wat het toeristen, en met de dieren doet. Paarden zijn vluchtdieren. Ik vind dit 
geen burgerparticipatie. Hoe heeft u hier een oplossing in?  
HA: Straks komt degene die geluid gaat duiden op de Veluwe. Ik betwijfel of met het paard 
gebeurt wat u schetst op 1800 meter. Probeert u zich voor te stellen wat er op 1800 meter 
gebeurt bij een activiteit. 
Publiek reageert heel boos.  
HA: Er is een aanmerkelijk verschil tussen een winkelstraat en een stiltegebied. 
Publiek u probeert dingen recht te praten die hartstikke krom zijn.  
Hier is vanavond folder uitgedeeld. De overheid steelt onze stilte. Oproep om voor 20 
september 14.00 uur Kamerleden te mailen. Mail en geef uw stem. Wij worden 
besodemieterd.  
Publiek In 2009 is er een rapport door LVNL gepubliceerd waar Zembla straks mee komt, 
namelijk dat Lelystad een slecht idee is. De route komt voor een groot deel over de Veluwe, 
ik heb veel mensen die werkzaam zijn in recreatie gesproken die zeggen dat ze kunnen 
stoppen met hun werk. In deze sector zijn 40.000 mensen werkzaam en er gaat 400 miljoen 
euro per jaar om. De sector gaat eraan. 
HA: Dit rapport is uitvoerig besproken en er zijn veel Kamervragen over gesteld, is 
beantwoord door het kabinet. Daar hebben wij een aparte studie over laten maken door de 
NLR. Voor mij was dat toen aanleiding om te zeggen: u zult tot een herindeling luchtruim 
moeten komen. Er is niets weggemoffeld. Het is openbaar, ik geef graag de brief aan u met 
alle gegevens. Het klopt dat ze er niet alles aan hebben gedaan, dat geef ik toe. Men had 
meer kunnen doen.  
Straks krijgt u geluidsniveaus te zien. Het kan zijn dat u een vergelijkbaar niveau met uw 
stem produceert.  
Publiek ik krijg de rillingen van de manier hoe het bestuur gevoerd wordt. U komt alleen 
maar met de besluiten die al zijn genomen. Je voorziet dat er een ramp gaat gebeuren als je 
je oude besluit doorzet. Een verstandig mens gaat niet vasthouden aan een oud besluit. Dit 
geldt ook voor 1 april 2019. In een keer werd dit een heilige datum, die ineens onwrikbaar 
was. Ik zeg: stel het uit. Iedereen snapt het. Ga eerst herindelen. Kijk daarbij naar de echte 
uitgangspunten, die te maken hebben met piekbelasting voor stiltegebieden, niet wettelijke 
normen van gemiddeld lawaai. Waar staat dat Schiphol moet doorgroeien?  
HA: Dit laatste staat in de regeerakkoorden.  
Ik neem niet de besluiten, daar hebben we het Kabinet en de Kamer voor. Dat moet u mij 
niet verwijten, zij moeten afweging maken en dan zullen we het zien.  
Publiek Mijn hoop is gevestigd op de Kamer: mail en schrijf Kamer.  
Publiek is Lelystad wel nodig? Ik las dat Schiphol bezig is met uitbreiden, en ook al bezig is 
met kijken hoe Schiphol verder kan groeien tot meer dan 500.000 vluchten per jaar.  
HA: Er zijn te veel mensen op Schiphol, daarmee teveel op het vloeroppervlak, en daarom is 
er meer vloeroppervlak nodig. Groei Schiphol na 2020 kan er alleen zijn wanneer ze er in 
slagen stillere en schonere vliegtuigen te hebben.  
 
Ella Nanninga (EN): programmaleider Lelystad Ministerie Infrastructuur en Milieu 
EN: Licht de opdracht toe die ministerie heeft gegeven aan LVNL en Luchtmacht.  
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Stuk van aansluitroutes moest ontworpen, die opdracht is gegeven. Noemt voorwaarden 
waaronder routes moeten ontworpen. Dilemma: het moest in het huidige luchtruim 
ontworpen, dat was een enorme puzzel. Afgelopen juni ontvingen wij de aansluitingen die 
voldeden aan uitgangspunten. Daar waren wij blij mee. Aantal routes lagen nog niet vast, er 
waren puzzels bij schietgebieden, Veluwe, en een route pal over Teuge.  
Publiek Twee over Hoenderloo.  
EN: Over de problematiek rond het valschermspringen zijn we in gesprek.  
Publiek lacht en zucht. 
EN: We hebben ervoor gekozen om de eerste ontwerpen meteen naar de Kamer te sturen, 
zodat er voldoende tijd is voor het gesprek over de definitieve ontwerpen. Die moeten er in 
november zijn. Dus nee, het is niet in beton gegoten. Over de aansluitingen kunnen we 
praten. Maar wel rekening houdend met de genoemde uitgangspunten.  
EN: We zijn nu nog in gesprek met Eurocontrol over de B++ variant van Teuge. Het is een 
quick scan. Wij hebben gezien dat het Schipholverkeer wordt geraakt, dus voldoet de B++ 
wat ons betreft niet aan de uitgangspunten. 20 september is de tweede termijn van het 
Kamerdebat, dus er wordt nog over gesproken.  
EN:. Naar aanleiding van de vraag wat wij te bieden hebben: ik kom niet met een buidel met 
geld.  
Publiek boe, mort, joelt 
Publiek de gedeputeerde zei: het wordt 2700 meter in plaats van 1800 meter. In hoeverre is 
dat zo? Want overal staat nog 6000 ft (=1800 meter) Daarnaast zie ik in de voorbereiding op 
het besluit vanuit omwonenden geen belangengroepering van de Veluwe betrokken. Is dat 
wel goed gegaan? Die hadden er op zijn minst bij betrokken moeten worden.  
EN: Jullie krijgen de aansluitingen te zien in deze fase van het ontwerp.  
Publiek: volksverlakkerij. 
EN: Er zijn een heleboel andere groeperingen bij betrokken geweest, ook vanuit natuur- en 
milieufederaties, Kamer van Koophandel etc. De MER en het Luchthavenbesluit zijn alle 
wettelijke procedures doorgegaan en overal waar het nodig is gepubliceerd. Er zijn 1000 
zienswijzen op de MER ingediend dia allemaal beantwoord zijn. 
Publiek De BV Nederland is toch niet alleen Schiphol?  
EN: Hier gaat het over het handhaven van het mainportbeleid, dat is kabinetsbeleid, dat is 
hoe besluitvorming is gegaan. 
Publiek Onze lucht wordt afgenomen, ons welzijn, onze leefbaarheid. Gaan wij alleen maar 
voor geld en een BV? Economische belangen? Willen we dit, deze discussie moeten we 
voeren, dit beïnvloedt generaties na ons. 
EN: De discussie speelt al heel lang en dit is de keuze die nog steeds is gemaakt. Het is wel 
interessant wat er in de Kamer gaat gebeuren. U moet niet denken dat u hier voor niets zit 
en niet wordt gehoord.  
Publiek mort, boeh.  
EN: Er wordt heel goed rekening gehouden in de Kamer met deze geluiden, daar moeten de 
besluiten genomen worden, waarbij met zoveel mogelijk belangen rekening wordt 
gehouden. 
Publiek iedere keer staat 1 april 2019 vast. Waarom mag hier niet van afgeweken? Want in 
de B++ van Teuge staat in dat het best mogelijk is maar dan moet Alderstafel het weer 
opnieuw doorlopen, maar dan gaat Lelystad later open dus daarom doen we het niet. 
Belachelijk. 
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EN: De datum was oorspronkelijk 1 april 2018. Begin februari was duidelijk dat 
ontwerproutes niet op tijd zouden zijn, daarom werd besloten tot een jaar later.  
De haast is omdat Schiphol volloopt. Vanuit dat perspectief is snelheid geboden. 
Publiek We willen het niet.  
Publiek de MER was in 2014 bekend, in 2015 kwam Luchthavenbesluit, in 2017 breekt de 
pleuris uit. Ergens ging er iets mis in de communicatie. Of provincies en gemeentes hebben 
geslapen, of het kabinet heeft niet geluisterd naar provincies en gemeenten. 
EN: Voor de totstandkoming is er een consultatie geweest. Na het besluit moesten een 
aantal stappen geregeld worden waarmee je niet direct naar buiten komt. Dat gaat om start 
herinrichting, overleg buitenland, samengaan civiel/militair. Daar waren we druk mee. Nu is 
er wat te melden over routes die nu klaar zijn, die we wel eerder hadden willen hebben. 
Maar nu het er is kunnen we goed communiceren met jullie.  
Het is niet dat er niet gecommuniceerd wordt. Vanuit IenM wordt er drie tot vier keer per 
jaar gecommuniceerd over luchtvaart en Lelystad in het bijzonder. Er worden 
voortgangsrapportages gestuurd, die zijn openbaar, alles wordt door Kamerleden gezien, en 
die zijn uitermate kritisch. 
Publiek bij ons gaan twee vliegroutes over. U geeft net aan, alsof het een spelletje is, ‘Ik kom 
niet met geld’. Waarom eigenlijk niet? U hebt het alleen over het belang van een kleine 
dochteronderneming van Schiphol. Schiphol is niet Nederland, Schiphol is een bedrijf. De 
Veluwe heeft veel bedrijven, veel recreatie, woningen worden minder waard. Ik begrijp niet 
waarom u dat lachend zegt, want ik wil weten waar wij onze schade kunnen indienen.  
EN: Voor schade zijn schadeprocedures waar deze regio niet voor in aanmerking komt. Ik 
denk dat het tijd wordt om te kijken naar aansluitroutes, dan krijgt u een beter beeld waar 
we het over hebben.  
Publiek Straks is hier niks meer waard. Wij hebben stilte, ik hoor vogels, en verder niks. Daar 
komt de recreant op af. Misschien moeten we wel zeggen: Lelystad gaat dicht, 
vakantievluchten schrappen we, en laat de mensen gewoon naar de Veluwe komen. 
Publiek U vertegenwoordigt het ministerie van IenM. Waarom is vliegen zo goedkoop?  
EN: Vliegen is marktwerking. Of een vlucht duur is bepaald de consument.  
Publiek Waarom worden CO2-uitstoot en kerosine niet belast?  
EN: Dit is regelmatig onderwerp in de Kamer, dat heeft nog niet geleid tot invoering van 
taxes op dit gebied. Die discussie zal daar gevoerd moeten worden. Die is regelmatig 
terugkomend. 
Publiek kunt u bevestigen of dit belast wordt?  
EN: Nee, kerosine wordt niet belast.  
Publiek daar moet internationaal actie op komen, laat dit in Nederland beginnen.  
Publiek ik luister met stijgende verbazing en dalend vertrouwen. Waarom moet Lelystad 
open voordat de samenwerking tussen de verschillende verkeersleidingen er is? Als die er is 
lopen die vliegroutes wellicht anders, dan hadden die miljoenen die nu worden uitgegeven 
aan onderzoeken uitgegeven kunnen worden aan onderzoeken die de Veluwe ontlasten.  
 
Dhr. Jacobsen, luchtmacht: wij werken wel degelijk samen. Op 7 december gaat militair 
radarverkeerscentrum naar Schiphol, dan werken we vanuit dezelfde ruimte voor 
radarverkeersleiding.  
Legt hoeveelheid werk en complexiteit uit voor aanpassing en samengaan.  
Publiek de onderzoeken zijn gedaan toen samenwerking er nog niet was. Als het wel al was 
geweest hadden routes anders kunnen lopen. 
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Jacobsen: Nee. Refereert aan 4 luchtlagen. De wens is om hoger te vliegen, dat proberen we.  
Publiek nu wordt rekening gehouden met TMA Schiphol, kan dat niet anders als er een grote 
luchtverkeersleiding zit?  
Jacobsen: Lelystad ligt aan de rand van TMA Schiphol, daar zit een van de drie 
wachtpatronen Schiphol, daar gaat het naar toe en daarvandaan moet het geleid. Het 
verkeer mag niet interfereren, want dat leidt tot gevaarlijke situaties.  
Publiek het recreatievliegverkeer moet naar Teuge. Is er rekening gehouden in de 
geluidsberekeningen met extra recreatieverkeer dat boven Apeldoorn komt? 
Mw. N: Er wordt rekening gehouden met general aviation verkeer. Voor wat betreft Teuge, 
daar moeten we nog met elkaar over praten hoe dat moet opgelost, de geluidruimte voor 
Teuge moet bekeken worden. In alle studies is altijd het beeld geschapen dat kleine 
luchtvaart voor een gedeelte weg moet van Lelystad als dat groeit. Dat wil niet zeggen dat 
het allemaal naar Teuge moet maar er zal een soort herverdeling komen.  
 
Publiek Ik voel me in de steek gelaten door de provincie, door de oude overheid. Over de 
gevolgen van Lelystad zijn we nooit geïnformeerd door de provincie. Nederland is zo’n klein 
landje, kijken we wel goed naar afstanden? Dit is oude politiek, niet nadenken, niet 
communiceren met de mensen uit de praktijk.  
Publiek Het was al langer bekend dat de routes zouden komen, maar wij zijn erdoor 
overvallen dat het zo laag gaat. In 2009 was de noodzaak tot herindeling luchtruim al 
bekend, waarom wordt de burger nu overlast door strot geduwd, terwijl het al die tijd al 
bekend was?  
EN: We weten het al een tijd, we zijn er ook al een tijd mee bezig, het is een grote opgave. 
Hadden we eerder moeten doen? Misschien hadden we iets sneller kunnen zijn op 
onderdelen, maar waren we eerder begonnen dan waren we nu niet klaar geweest. Het is te 
ingewikkeld. 
Publiek dat is onzin. U had 8 jaar geleden moeten beginnen.  
EN: We hebben niet stilgezeten, maar er moet nog een grote hobbel worden genomen. 
Publiek Alles lijkt gefragmenteerd. Wanneer is de overloop van Schiphol over Veluwe 
besloten? In 2014, 2015? Nu kunnen we niet meer weg met 4e laag. Die laag is vergeven, en 
daar hebben we nu last van. Door gefragmenteerde besluitvorming zien we de samenhang 
niet meer, en is het niet meer te volgen voor de burger.  
Mw. N. Tijd om te kijken aansluiting luchtruimtes. 
[Publiek zingt en joelt] 
 
Hr. Jacobsen, Luchtmacht (i.s.m. LVNL) 
Gaat aansluitroutes uitleggen. 
Publiek over Hoenderloo! Over Apeldoorn!  
Hr Jacobsen: Legt routes en aansluitingen uit. Legt routevariant B+ uit. 
Publiek we zijn niet geïnteresseerd in andere routes.  
Hr. Jacobsen:. Routes worden volgens procedures gemaakt, waarbij veiligheidsnormen 
voorop staan. Noemt dat vliegtuigen zo snel mogelijk gaan klimmen. De routes worden 
aangesloten in huidige luchtruimstructuur.  
Publiek waarom wordt B++ niet meegenomen? [Antwoord volgt later] 
Publiek Op welke hoogte zit de aansluiting die nieuw is gemaakt? Klopt het dat een gedeelte 
van een jaar deze route niet genomen kan worden?  
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Hr. Jacobsen: Ja, dat klopt. We hebben daar militaire oefengebieden, we willen route 
dusdanig maken dat die hele jaar gebruikt kan worden, en dat heeft ertoe geleid dat de 
route is aangepast.  
Publiek Kijkend naar de ligging van de wegen bij Lelystad. Is dit eigenlijk slim? Wat vindt u er 
zelf van?  
Hr. Jacobsen:  Ik ben enthousiast over vliegen en wat met vliegtuigen te maken heeft.  
Publiek maar is dit logisch?  
Hr. Jacobsen: Ik begrijp de vraag niet volledig. We zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk in de 
meest rechte lijn klimmend en of dalend je route kan doen. Alleen zijn er beperkingen, we 
hebben te maken met andere luchthavens. We moeten zorgen dat het verkeer op veilige 
manier wordt aangesloten. Dat is ons eerste belang.  
Ik ben niet degene die het verkeer verdeelt over Nederland.  
Publiek Defensie heeft als taak vredesmissie en landsverdediging. Gaat Defensie nu 
capaciteit beschikbaar stellen om vakantiecharters door het luchtruim te leiden? Hoe ziet u 
dit in verhouding tot de taak die Defensie heeft?  
Hr. Jacobsen: Een gedeelte van het verkeer gaat door het luchtruim van Defensie. Het is niet 
gebruikelijk dat militair en civiel door elkaar zitten, dus wij houden de controle over het 
militair toegewezen luchtruim. 
Publiek Laat defensie zich inlijven door de BV Nederland? 
Publiek er wordt gegoogeld met cijfers. Er worden verschillende dingen verteld. Hier wordt 
voorlichting gegeven met zaken die niet kloppen. Ik heb geen vertrouwen meer.  
Publiek Uitklimmen betekent meer geluid. 
 Hr. Jacobsen: Niet helemaal, het is gedecimeerd meer. Er komt iets meer vermogen bij om 
klim te maken.  
Publiek Gisteravond was er een presentatie, waar verschillende dingen werden gezegd. 
Klopt het dat het 65 Db wordt. Vanaf 70 Db wordt er gesloopt, gemeente Oene gaat van 40 
Db naar 65 Db. Klopt dat en wat gaat u daaraan doen?  
[Later antwoord] 
Publiek er staat een fout in de folder. Wanneer begint het stijgen?  
Hr. Jacobsen: We kunnen niet exact zeggen waar dat gebeurt. We kunnen wel de range 
aangeven. Het is afhankelijk van bestuurder waar hij/zij actie onderneemt. 
Publiek De doorgetrokken lijnen horen bij het Luchthavenbesluit, daar hoort MER en 
economisch onderzoek bij, dat reikt tot de blauwe lijnen. Denkt u dat het luchthavenbesluit 
er überhaupt was gekomen wanneer gestippelde lijnen meteen betrokken waren geweest 
en niet in kleine delen eerst ene stuk, en later pas die aanvliegroutes die nu gepresenteerd 
worden.  
EN: Het luchthavenbesluit is ook gericht om alle geluidaspecten mee te nemen.  
Publiek destijds is besloten dat vliegtuigen op minimaal 6000 voet binnenkomen, en niet op 
6000 voet het hele land doorkruisen. 
EN: Ja, daar u heeft u gelijk in. Voor MER zijn aansluitroutes getekend. Voor de eindsituatie is 
aangenomen dat herindeling heeft plaatsgevonden. Dat is nu niet gebeurd, daarom kan de 
luchthaven maar tot 10.000 bewegingen uitgroeien. 
Publiek is het zo dat Schiphol mag groeien vanaf 2020 omdat vliegtuigen steeds schoner en 
stiller worden? En hebben we het nu over 2% capaciteit van Schiphol dat naar Lelystad komt 
en dat in 2020 het probleem verdampt is?  
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EN: Schiphol heeft een plafond. Het is niet zo dat de afname geluid zodanig is dat daar heel 
veel bij kan komen. De 10.000 bewegingen hebben wij gewoon nodig om mainportfunctie 
van Schiphol te kunnen laten functioneren.  
Publiek De LVNL heeft in 2009 rapport gepubliceerd dat Lelystad slecht idee is en eerst 
herindeling moet komen.  
EN.: LVNL moet taken goed kunnen uitvoeren. Zij hebben nooit gezegd dat het niet kan, wel 
dat heel moeilijk gaat worden. Dat hebben we ondervonden. Het rapport is openbaar en ligt 
niet in een la.  
Publiek twijfel aan veiligheid. 
Publiek Op 3000 voet komt u veel vogels tegen. Het is onveilig. 
Hr. Jacobsen: ik deel die ervaring niet. We hebben veel ervaring met vogelaanvaringen en 
het is niet zo gevaarlijk als u doet voorkomen. 
Publiek 1800 voet vliegen is eigenlijk oncomfortabel. Als u mocht kiezen: zou u dan liever 
eerst een herindeling hebben of toch blijven doorgaan?  
Hr. Jacobsen: de zaal is niet geïnteresseerd in mijn mening. 
Publiek fluit  
Publiek Kunt u twee gebieden (stilte en meer stedelijk) in Nederland aanwijzen waar al 
gevlogen wordt op 1800 meter waar we kunnen luisteren? Dat zou schelen in zorgen. 
Hr. Jacobsen.: mensen uit Veluwe zullen dit heel af en toe al meemaken.  
Publiek een plek in stiltegebied en een plek in een kleinere plaats op 1800 meter waar we 
echt kunnen luisteren. Dat zou heel fijn zijn. 
Hr. Jacobsen: Dat zou best te regelen moeten zijn, ministerie heeft adressen.  
 
Publiek Tweede kamerlid: Hier staan uitvoerders. Waar u heen moet met uw zorgen zijn uw 
volksvertegenwoordigers, dat zijn de mensen die de besluiten nemen.  
Publiek Overloop Veluwevraag is geregeld in 2014, is daarmee het plafond op 3000 meter 
gekomen? Zit hier een causaal verband tussen?  
[na afloop wordt dit beantwoord].  
Publiek Hier staan mensen die hier eigenlijk niet moeten staan. Ik wil dat de staatssecretaris 
komt, die haar politieke verantwoordelijkheid kan nemen.  
Ik word verdrietig en zie dat het gat tussen politiek en bevolking enorm groot en dat is 
verkeerd. Ik veronderstel dat militairen oplossingen zoeken, we lopen vast omdat we vast 
zitten in besluiten.  
Publiek Het gebeurt zelden dat een vliegtuig onder 5000 voet vliegt boven Apeldoorn. 
Waarom routes niet hoger leggen? 
Hr. Jacobsen: Legt onveiligheid uit, wil niet zeggen dat het nooit kan. Verkeersleider past 
situatie aan aan de omstandigheid. De eerste regel is veiligheid, om daarna zo snel zo hoog 
mogelijk te vliegen. 
Publiek is er cao voor LVNL en is er een relatie met de onderste luchtlagen?  
Hr. Jacobsen: Ik werk voor Luchtmacht, en ben hier niet mee bezig. 
Publiek De besluiten zijn genomen, het is mosterd na de maaltijd, en het kan nog maar 
binnen een heel klein schermpje. 
EN:  Het is niet zo dat er geen manieren zijn om uw mening bekend te maken omtrent 
luchtvaart. Er is geen mogelijkheid bezwaar te maken bij de Raad van State. Het 
luchthavenbesluit is passe. We hebben niet eens de verplichting om consultaties te houden, 
we zitten hier omdat we denken dat het belangrijk is om dat wel te doen.  
Publiek eigenlijk zijn wij niet belangrijk.  
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Hr. Jacobsen: Het mooiste is als we het luchtruim kunnen herindelen, en verder nergens 
naar hoeven kijken. Maar dat gaat niet, want er zijn beperkingen waar we rekening mee 
moeten houden. Ook op de grond. 
Publiek tussen nu en 2023 zal er nog veel veranderen, in die tussentijd hebben we deze 
minuscule oplossing, met een enorme impact op recreatie hier. Dat moet je toch nooit 
doen?  
Publiek Is het interessant om een rechte lijn naar Duitsland te maken? Is het zo dat bij gas en 
rem het geluid veel hoger is dan wanneer je vliegt? Waarom wordt dan bij Teuge gas 
(Apeldoorn/ Deventer), gegeven. Wat gaan we beleven, waarom spreken we niet af waar ze 
gas mogen en moeten geven?  
Hr. Jacobsen: Het ligt iets anders. Het is in Nederland bijna onmogelijk om ergens te vliegen 
waar niet een huis is. Het gedeelte waar we vliegen kent geen grote bebouwing, we komen 
niet boven Apeldoorn, we proberen te vliegen boven relatief onbevolkte gebieden.  
 
Jeroen Timmers (JT), to70 geluidseffecten.  
Laat geluidsniveaus vertrekkend verkeer in horizontale richting op 6000 voet zien. Level op 1 
hoogte. Het is nu een gedateerd plaatje want recentelijk verhoogd naar 9000 voet (gezien 
aanpassing routes), maar laat het toch zien. Laat piekgeluid zien. 
Laat Db zien en de typische geluidsniveaus die vergelijkbaar zijn. Zie ook folder waar 
schaalbalk staat. Hoewel vergelijkbare Db, hangt het ook samen met ervaring. 
Publiek Natuurgebied heeft u 35 Db genoemd, maar een goed natuurgebied is 10dB. 
JT: Dit zijn indicaties, op internet zijn meer schaalbalken. Als u het specifiek voor eigen straat 
wilt hebben, dan moet u met eigen geluidmeter aan de gang, en dan weet u hoe uw eigen 
schaalbalk eruitziet.  
Publiek klopt niet. 
JT: laat zien wat er gebeurt op 9000 voet [zelfde plaat] 
Publiek ironisch.  
JT: Hoe hoger we vliegen, hoe meer geluid afneemt. Dat merkt u vooral direct onder de 
route, naar de zijkanten is dat effect minder.  
Wat gebeurt er tijdens doorklimmen met extra stuwkracht van 6000 naar 9000 voet?. 
Stijgen naar een nieuw niveau geeft meer geluid. Waar er wordt doorgeklommen is niet in 
beton gegoten.  
Hoe verhouden 65 Db niveaus zich die tot sloopzones? Voor 1 vliegtuig wordt geen huis 
gesloopt. Niveaus waar Dhr. Alders over sprak is een andere geluidsmaat. Toen hadden we 
het over Lden, dus het gemiddelde geluidniveau over een heel etmaal. 
Lden is een ander getal dan het piekniveau dat nu wordt getoond.  
De laatste plaat is een naderend vliegtuig op 9000 voet. Dat moet vaak vertragen.  
Publiek Ik heb een recreatiebedrijf waarin banen op tocht komen. Hoe zit het met de 
aankomende en vertrekkende toestellen die op een lijn op 2700 meter moeten vliegen, dat 
kan niet qua veiligheid. Er moet er een naar een veilige corridor, dus lager. Heeft u daar een 
plaatje van.  
JT: Nee, dat heb ik niet. 
Publiek Dit is volksverlakkerij. 
Publiek Wat is een veilige corridor? En is dat maximaal 2700 meter?  
Hr. Jacobsen: Als we moeten separeren dan zal de een op 8000 (2.400 meter) voet en ander 
op 9000 (2.700 meter) voet vliegen.  
Publiek Dan moet u eerlijk zijn en niet alleen over 2700 meter praten.  
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Hr. Jacobsen: We moeten separeren op bepaalde hoogte. 
Publiek Bossen resoneren geluid. Is daarnaar gekeken, naar de versterking van het geluid? 
JT: Nee, dit is niet meegenomen. 
Publiek Wij zijn geen ontwikkelingsland, we kunnen beter dan dit.  
Publiek Hoeveel vliegtuigen komen er per uur over?  
Hr. Jacobsen: Het gaat om 5000 vertrekkende vliegtuigen per jaar (tot 2023), dat zijn 
ongeveer 15 vertrekkende vliegtuigen naar het zuiden per dag. Er gaan er ongeveer acht 
over de Veluwe naar het zuidwesten. Er komen er ook ongeveer acht over de Veluwe naar 
Lelystad. Dus totaal ongeveer 1 per uur.  
Publiek Geluid dat van 40 Db (wat nu in Oene is) naar 65 Db stijgt, met name in de ochtend 
en avond? Kan je daar niks aan doen? Mag dat zomaar?  
EN: Dat snap ik. Nee, daar is niks aan te doen. Vliegtuigen moeten dan stijgen op zeker 
moment. We proberen u informatie geven, u moet bedenken wat dat betekent voor u, dat 
kan ik niet bedenken. Dit is wat we kunnen tonen, wat wij verwachten dat er komt.  
Publiek welke gewogen dB worden gebruikt?  
JT: Lden zijn gemiddelden. 
Publiek: U houdt geen rekening met laagfrequente geluiden, en die dragen heel ver.  
JT: We hebben wereldwijde geaccepteerde modellen gebruikt, daar zijn deze kaarten mee 
gemaakt. Dat is de standaard norm. 
Publiek de uitgangspunten zijn verkeerd.  
Publiek is kennis uit het buitenland betrokken?  
Hr. Jacobsen: We hebben zelf routes ontworpen, we hebben een second opinion gebruikt 
die de bevindingen deelt.  
 
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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