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Uitbreiding Lelystad Airport: informatiebijeenkomst vliegroutes  
Bijeenkomst Steenwijk 20-09-2017 19.30-22.00 uur  
 
Plenair deel: start 19.45 
 
Wat zijn de verwachtingen bij het publiek?  

• Graag wil ik dat ze vertellen wat ze te vertellen hebben, waarbij er geen invloed van ons 
is op wat ze te vertellen hebben. 

• Informatie over juridische mogelijkheden voor bezwaar en dergelijke  
• Wat staat er nog open en wat is besloten, in welke mate kan de zaal nog eventuele 

invloed uitoefenen.  
[Sprekers worden voorgesteld] 
 
Publiek 
De Tweede Kamer hoorde ik vandaag praten over Lelystad en over de besluitvorming, dat het 
eigenlijk blijft zoals het is. Ik kan dit niet rijmen. Is er nog inspraak? Ik wil graag dat meneer 
Alders vertelt hoe dit in elkaar zit. 
Publiek  
Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. U staat hier namens de overheid, diezelfde 
overheid die Lelystadrapport uit 2009, met de conclusie ‘niet doen’ heeft verdonkermaand. 
Zonder burgers in beweging te brengen. Het gedrocht Lelystad 2019 wordt gefabriceerd. 
Burgers zijn belazerd en voor een voldongen feit gesteld. Geef mij drie goede redenen om u (als 
vertegenwoordiger van de overheid) nog enig vertrouwen te schenken.  
 
Annemieke Traag (AT), gedeputeerde provincie Overijssel, Wethouder Brus van gemeente 
Steenwijkerland en Wethouder Smit van gemeente Westerveld.  
AT: Ik weet goed wat er leeft. Wij maken ons zorgen over onze provincie, en wat er gebeurt met 
de vliegroutes. Ik ben blij dat u er bent en dat we uw zorgen kunnen horen. We hebben vooral 
zorgen over de hoogte van de vliegroutes, er wordt gesproken over 6000 voet, maar het gaat 
over de Weerribben, natuurgebieden. We zitten ook met vragen die we onder de aandacht 
hebben gebracht van de staatssecretaris met wie we de afgelopen maanden diverse 
gesprekken mee hebben gehad.  
We hebben ook aan de Alderstafel onze zorgen geuit. Overijssel zit sinds begin dit jaar zelf aan 
tafel. We zijn volop in gesprek, ook met het ministerie om zo goed mogelijk antwoorden te 
krijgen en aandacht te vragen voor de herindeling van het luchtruim.  
Wethouder Brus: De laatste maanden is er enorme berichtgeving rondom Lelystad, dus we 
weten goed wat er heerst.  
De ultieme vraag is: staat het ministerie op ontvangen? Willen ze iets met onze geluiden, waar 
dan ook in het proces, of gebeurt er niets? Zolang het gevoel heerst dat de procedure niet goed 
is gegaan, kom je aan de inhoud niet toe. Dat heeft met vertrouwen te maken. We kijken het 
aan, we hebben veel overleg, maar het voelt bij voorbaat slecht.  
Wethouder Smit: De gemeente Westerveld heeft een enorm groot belang in recreatie en 
toerisme. Ik ben benieuwd wat hier gebracht wordt, en wat er uit de zaal komt. Ik wil feiten en 
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gevoelens kennen, ik heb het gevoel dat ik een deel van de film heb gemist aangezien ik niet 
aan de Alderstafel heb gezeten. Ik ben reuze benieuwd wat de inspraakmogelijkheden nog zijn.  

Filmpje over uitbreiding. 
[Na zin: met elkaar doen partijen er alles aan om vliegverkeer zo veilig mogelijk te maken voor 
mens & milieu klinkt gelach uit de zaal]. 
 
Sprekers  
Hans Alders (HA), Alderstafel.  
HA gaat vertellen over hoe Lelystad op de politieke agenda is gekomen, hoe de besluiten tot 
2014 zijn genomen. Toen is er advies uitgebracht, waarna het in handen van het kabinet en de 
Tweede Kamer kwam. Dit jaar heeft de Alderstafel gesproken over de aansluiting op de 
‘snelwegen’, de hogere luchtlagen, in aanwezigheid van de provincies Gelderland, Friesland en 
Drenthe.  
[Vertelt over achtergrond en geschiedenis hoe Lelystad op agenda is gekomen. Noemt de 
alternatieve locatie, dichter bij Dronten, legt verhaal benodigde vliegbewegingen uit. 45.000 
vliegbewegingen op Lelystad.]  
 
HA: dan neem ik gelijk een reactie mee op die meneer naar aanleiding van het Rapport van de 
LVNL uit 2009. Een van eerste vragen waarmee we aan de slag zijn gegaan is: hoe zit het met de 
verdeling van het luchtruim? Ruimtelijke ordening is lastig. Kan het wel? In een studie van de 
LVNL uit juli 2009 staat dat er veel op te lossen is, er staat niet dat het niet mogelijk is.  
In augustus 2009 heb ik de staatssecretaris hierop gewezen en die brief is ogenblikkelijk 
gedeeld met de Tweede Kamer. Het Rapport is niet verdoezeld. Ik kan u aantoonbaar laten zien 
hoe stapsgewijs is omgegaan met het rapport. Er is niets verdoezeld. Er was een probleem en 
dat is ogenblikkelijk gesignaleerd. De Tweede Kamer nam meerdere moties aan om met grote 
snelheid te komen tot uitbreiding van het vliegveld Lelystad. 
[Noemt Samenstelling Alderstafel] 
HA: Het gaat niet alleen over kwantiteit maar ook over kwaliteit, omdat niet elke luchthaven 
dezelfde prestatie kan leveren. Eigenlijk kunnen we intercontinentaal alleen vliegen vanaf 
Schiphol. We gebruiken die capaciteit verkeerd omdat we het ook gebruiken voor Europees 
verkeer (citytrips). Capaciteit op Schiphol moet vrijgemaakt worden voor de hub-operatie. Dit 
jaar zijn er 498.000 vliegbewegingen op Schiphol, we zitten dus bijna aan de grens van de 
capaciteit. De enige manier om capaciteit vrij te maken is om verkeer dat niet aan de hub-
operatie verbonden is van Schiphol af te halen en onder te brengen naar andere luchthavens.  
 
Toen we begonnen ging het niet alleen om de wettelijke normen, maar hebben de provincies 
Gelderland en Overijssel ook hun eigen uitgangspunten geformuleerd.  
[Noemt uitgangspunten provincies] 
Terugkomend op de studie van de LVNL, en een daarover uitgevoerde studie door NLR, heb ik 
in 2010 tegen het kabinet gezegd dat eenvoudige inpassing onmogelijk is. We moeten tot 
herindeling luchtruim komen. Hoe gaan we om met het luchtruim? Dat kan op een efficiëntere 
wijze. Dat is expliciet op die manier aan de orde gesteld.  
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[Vertelt over omstandigheden om rekening mee te houden. Beperking ontwerpruimte door 
luchtlagen, militair verkeer, schietbanen].  
Herindeling was dus nodig. Dat is ook opgedragen door de regering. Er moet een 
luchtruimverdeling komen die rekening houdt met al deze aspecten, en die er vanuit gaat dat er 
veranderingen tot stand komen, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen militair en civiel. 
Maar ook bijvoorbeeld een ander gebruik van het militaire luchtruim. Hiervoor moeten echter 
meerdere landen overeenstemming bereiken.  
Dus ja: 45.000 vliegbewegingen is mogelijk, maar dan moet er een herindeling van het 
luchtruim komen.  
Er zijn vier varianten voor ontsluitingsroutes in 2014 onderzocht (zie presentatie).  
[Geeft toelichting op windrichtingen]. 
 
HA: Bij 45.000 vliegbewegingen zijn er 60 stijgende en 60 landende toestellen per dag. 
Luchthavenbesluit Lelystad is in april 2015 genomen. Dit besluit zegt tegen luchthavendirectie: 
45.000 vliegbewegingen mogen worden afgewikkeld. Dit besluit is genomen. De Raad van State 
heeft gezegd: u kunt zo’n besluit alleen maar nemen als u vantevoren de routestructuur kunt 
aangeven. Eerder zijn besluiten vernietigd door de Raad van State omdat milieu-impact van dat 
besluit onhelder was. Om hiertoe te komen is een zeer uitgebreide MER gemaakt, die bepalend 
is geweest voor de besluitvorming. Daar is gekeken naar wettelijke normen die bij het vliegen 
aan de orde zijn.  
Provincies hebben eigen norm, extra eis, die niet wettelijk is (namelijk boven oude land boven 
6000 voet), maar die wel gehanteerd is bij ontwerp van het plan.  
[Laat resultaten MER Routevarianten zien. Gekozen voor B+ variant want scoort aanzienlijk 
beter op MER dan de andere varianten]. 
HA: Waarom niet de 45.000 bewegingen toch op Schiphol te laten plaatsvinden? Daar wordt 
toch al gevlogen. De milieueffecten daarvan zijn zeker een factor 10 groter dan de effecten van 
de luchthaven Lelystad.  
Vervolgens zijn er in 2014 een groot aantal openbare bijeenkomsten geweest. Straks werd even 
de indruk gewekt dat wij niet met elkaar gecommuniceerd hebben, maar dat is onjuist.  
Er is wel degelijk gecommuniceerd, het is al een keer de revue gepasseerd. Juist uit die 
discussies zijn er suggesties gekomen, bijvoorbeeld voor verbeteringen op de routes. Tal van 
elementen bekeken. Daar is keuze gemaakt om voor B+ te gaan. 
Hier heeft de regering een besluit over genomen wat resulteerde in het Luchthavenbesluit. Met 
dit besluit is nog niet geregeld hoe je op hogere luchtlagen komt, de aansluitroutes dus. Deze 
discussie wordt nu nog in volle omvang met elkaar gevoerd en dat is de discussie waarover het 
ministerie straks zegt welke beïnvloeding nog mogelijk is.  
 
Publiek hoe zit het met de wachtruimtes? 
HA: We hebben overal in de lucht (en die staan ook op de kaart) wachtruimtes. In een bepaalde 
situatie kan het zijn dat een vliegtuig even opgehouden wordt. Dat gebeurt een keer per drie 
maanden en dat kan precies op de kaart worden aangegeven. 
Publiek In 2015 is het aantal vliegbewegingen met ongeveer 20.000 gegroeid (dacht ik). Dit jaar 
gebeurt dat opnieuw. Dat zijn vliegbewegingen die elders moeten worden opgevangen. Dat 
biedt toch geen respijt op langere termijn? 
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HA: De groei zit met name in het binnen-Europees verkeer. De capaciteit van Schiphol moet 
liggen in het intercontinentaal verkeer en het zijn van een hub. Als je die capaciteit daarvoor 
wilt hebben, moet je andere capaciteit weghalen. Het effect op het beschikbaar hebben op 
intercontinentaal verkeer is daarmee vele malen groter.  
Publiek Dat was mijn vraag niet. Hoe lang gaat dit door? Waar moet dit verkeer straks naar toe?  
HA: Misschien wel nergens. Het is een terechte vraag. Ik heb destijds gevraagd: wilt u dit 
verkeer accommoderen? Toen was het antwoord ja, maar dit probleem doet zich de komende 
jaren weer een keer voor of je al het verkeer wilt blijven accommoderen. Je hebt gelijk dat die 
vraag komt, dat kun je blijven voorspellen.  
Publiek  
Ik zag dat aan de Alderstafel wel Natuur en Milieu Flevoland heeft deelgenomen maar niet 
Natuur en Milieu Overijssel. Heeft dat te maken met dat de route helemaal over de Weerribben 
loopt? De Weerribben is Natura 2000. Is er wel onderzoek gedaan naar het effect op de dieren 
in de Weerribben? Met name die dieren die sterk afhankelijk zijn van het gehoor (uilen, 
vleermuizen)? Die krijgen veel last van het lawaai.  
We kunnen bijvoorbeeld ook eens proberen het vliegen te beperken door de kerosine te 
belasten, bijvoorbeeld van een minimumprijs naar een prijs per kilometer.  
HA: Dat laatste is een terechte opmerking. Maar ik ben hier om informatie te verstrekken en ik 
doe dit zoals het gegaan is.  
Ik doe dit nu al een aantal jaren en ben op weg naar het 7e kabinet. Van politiek heel 
verschillende samenstelling, maar mijn opdracht is nooit veranderd. Uw vraag is een heel 
politieke vraag, die legitiem is, maar die tot nu toe altijd beantwoord is met dat het belangrijk is 
dat er capaciteit is om te vliegen. Altijd is sprake in het regeerakkoord van groei van het 
luchtverkeer, waar het enigszins kan in evenwicht met de omgeving. Dit is de politieke discussie 
waar het kabinet en de Kamer antwoord op moeten geven. Dat kan ik niet voor hen doen.  
 
Publiek Begrijp ik het goed uit uw berekeningen dat we gemiddeld 36 vluchten per dag of meer 
krijgen over Steenwijk onder de 1800 voet?  
HA: Nee, dat denk ik niet. Dat kan de verkeersleiding straks preciezer zeggen.  
Publiek Het zijn gemiddeld genomen 36 vluchten per dag of meer, dat is minimaal een vlucht 
per uur.  
HA: Het eerste zou kunnen. De tweede conclusie (dus onder 1800 meter) kan ik niet voor u 
bevestigen.  
Publiek Wachtpatronen staat niet op de kaart die hier hangt, maar ze zijn er wel. Wat voor 
informatie missen we nog meer in dit soort mooie foldertjes? 
HA: Ik weet niet van wie dat foldertje is. Ik heb geen foldertje. Wie is de afzender? Die moet 
deze vraag beantwoorden. 
 
Ella Nanninga (EN), projectleider Lelystad airport namens het Ministerie van IenM  
EN: Deze folder gaat over aansluitingen op de routes. De wachtruimtes (holdings) zitten vast 
aan de routes. Die hadden hierop kunnen staan, maar hier ging het vooral over aansluitingen. 
Er zijn diverse kaarten, ik begrijp dat dit verwarrend is, maar we hebben ook kaarten met 
holdings erop.  
Publiek Waarom liggen die kaarten hier niet?  
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EN: In de presentatie zitten ze, en ook in de factsheets die beschikbaar zijn op internet. We 
hebben een afweging gemaakt wat je op de ene kaart zet, en wat op de andere. Ik vind het zelf 
al heel veel informatie en lijntjes, we proberen de informatie wat te beperken, voor sommige 
mensen is dat teveel. Maar de kaarten zijn er, en alles is beschikbaar, u krijgt ze zo te zien.  
EN: We hebben het Luchthavenbesluit waar de contouren zijn vastgelegd, de B+ route. We 
stoppen bij 1800 meter. Het pad naar de snelwegen moest nog ontworpen. Die zijn indicatief 
meegenomen in de MER, omdat het belangrijk was dat geluid en andere effecten werden 
meegenomen.  
[Noemt randvoorwaarden] 
EN: In juni kregen we de ontwerpen bij het ministerie. Daarbij moesten nog een aantal zaken 
worden uitgezocht. Dit wisten we ook van tevoren. Niet alle routes waren even robuust altijd 
bevliegbaar. Er is verder gegaan met ontwerpproces, wij hebben een aantal zaken aangegeven 
waarvan we dachten dat het toch wel iets beter kon. Ook waren een aantal problemen die 
spelen op de Veluwe, bij Teuge (parachutespringen) en het zweefvliegen bij Lemelerveld. Daar 
was meteen duidelijk dat het een moeilijk punt wordt want daar gaan we pal overheen. Daar 
hebben we afgelopen maanden goed overleg over gevoerd, daar zijn we afgelopen maanden 
mee bezig geweest. 
De aansluitingen en optimalisaties zijn we nog mee bezig. Die zitten in het hogere deel. We 
hechten aan B+ als uitgangspunt. Er zijn varianten bij ons neergelegd. Maar we moeten blijven 
voldoen aan de uitgangspunten die zijn vastgesteld. Die uitgangspunten staan vast. Wij denken 
dat wat betreft de B+ er nog heel weinig ruimte is, daar moeten we eerlijk in zijn. Met de 
aansluitroutes zijn we nog volop bezig.  
EN: Vandaag was er overleg in de Tweede Kamer. Het is gestopt bij de eerste termijn, volgende 
week vervolgen zij het debat. Op dit moment is de opening van de luchthaven in april 2019 
bevestigd op basis van de uitgangspunten die er nu liggen. Wat kunnen mensen nog? Tijdens 
het debat in de Tweede Kamer worden heel veel meningen, rapporten en geluiden uit regio 
meegenomen. Daar wordt over gesproken. Mening geven heeft zin. 
Publiek Hoe dan?  
Publiek Er is in Parijs een klimaatakkoord ondertekend. De regering heeft al laten zien dat ze af 
en toe foute beslissingen maakt.  
Publiek Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gehoord worden?  
EN: We geven hier informatie. Dit zijn de informatieavonden. We proberen alles te vertellen. U 
kunt reacties geven via de internetconsultatie die in oktober 2017 van start gaat. Die is een 
maand lang. Deze avonden zijn een soort voorbereiding waarbij u goed kunt kijken welke 
mening u wilt deponeren. Ook zijn er andere sites waar u vragen kunt stellen. 
Publiek Wat is het nut van de consultatie? Heeft het nut?  
EN: De luchthaven komt er, er moet nog van alles gebeuren, maar die komt.  
Publiek Niemand in Steenwijkerland was op de hoogte wat hier zou gebeuren. Schiphol blijft 
uitbreiden. Dat betekent dat Lelystad zal uitbreiden door de jaren heen, iedere norm zal 
rekbaar zijn dus wij krijgen gigantische milieu- en geluidsoverlasten. Wij zijn niet betrokken of 
het vliegveld wel of niet door zou gaan. 
HA: Ik respecteer uw mening maar dit moeten we vanavond niet tegen elkaar vertellen. Er is 
een MER geweest, die heeft een wettelijke procedure. Dat betekent dat iedereen voorafgaand 
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aan de eisen die aan de MER worden gesteld, in de gelegenheid is gesteld zijn opvattingen 
kenbaar maken. Dit zijn feiten.  
Er is een luchthavenbesluit genomen in april 2015, voorafgaand aan dat besluit was iedereen in 
de gelegenheid, volgens wettelijke procedures (advertenties) om hierop invloed uit te oefenen.  
Publiek mort. Niet waar.  
HA: Ik kan het ook laten zien want er zijn ongekend veel reacties binnengekomen, bijvoorbeeld 
de Provincie Overijssel heeft een hele zienswijze ingediend.  
Publiek Te laat!  
HA: Nee, niet te laat. Het is de revue gepasseerd. 
De vraag hoe het nu zit met hogere luchtlagen kun je bediscussiëren maar je kunt niet tegen 
elkaar zeggen dat toen de normale procedures die toen zijn toegepast, daar geen ruchtbaarheid 
aan gegeven is. Als u het niet gezien heeft, dat kan, maar dan moeten we niet tegen elkaar 
zeggen dat het niet zo was.  
Publiek De hele bevolking van Steenwijkerland heeft dit niet gezien. Een overheid die zijn 
bevolking respecteert, zorgt ervoor dat bij zulke ingrijpende beslissingen burgers actief 
betrokken worden. Dat organiseer je.  
HA: Ik waag dit te betwijfelen. U heeft gelijk, op dit moment houden we acht avonden, en die 
zitten mudvol. Maar neemt u de krant uit juli 2014, toen dit ook besproken werd, toen stond 
krant minstens zo vol als nu. Zeg niet dat het daarop is misgegaan. 
Publiek Meneer Alders, dit is Niet Waar. 
HA: Het is wel waar.  
EN: De consultatie behandelen wij serieus, zoals wij alle consultaties serieus behandelen en 
input verdwijnt niet in een zwart gat. 
Als daar zinvolle en goede informatie bij zit die in het ontwerp kan worden opgenomen, zullen 
we dat doen. Als u de gouden tip heeft, graag. Daar is het voor bedoeld. 
 
Jurgen van Avermaete (JvA) Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (ook namens de 
Luchtmacht)  
(JvA): Aansluitroutes zijn er nog niet want we zitten nog in het ontwerpproces, consultatie start 
in oktober. Dat klinkt misschien vreemd omdat u kaarten ziet van routes, die we wellicht nog 
gaan veranderen, maar dat is een dilemma. We willen ver komen in het ontwerp zodat we 
vragen kunnen beantwoorden, maar ook zo vroeg mogelijk het gesprek aangaan om input mee 
te nemen. Met te weinig informatie kunnen we geen gesprek voeren.  
[Uitgangspunten zijn genoemd] 
Publiek Er is ook een luchthaven bij Eelde. Daar hoor ik niks over. Dit vliegverkeer komt er nog 
bij. 
JvA: Ik begrijp wat u zegt. Maar ik heb het over routes, dus ik kom er niet op terug.  
[Noemt randvoorwaarden en ligt B+ varianten uit] 
 
Er komen twee consultaties. Een namens het ministerie, en een die wij zelf doen met de 
luchtruimgebruikers. Wij gaan ervan uit dat er in die consultatie nog wijzigingen op routes 
plaatsvinden, binnen de uitgangspunten, binnen de B+. Dit is mogelijk, dat wordt in de 
consultatie, punt voor punt besproken en bekeken. 
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In de praktijk wordt er vaak hoger gevlogen dan 6000 voet. Dat heeft te maken met 
conservatief ontwerp. Routes en hoogtes worden zo neergelegd dat ze altijd gevlogen kunnen 
worden.  
Lelystad wordt neergezet als vakantiebestemming voor zuidelijke bestemming. Er is nog geen 
dienstregeling, maar we verwachten tachtig procent van het verkeer richting zuiden en twintig 
procent naar het noorden waarvan een deel ook afbuigt richting Noordzee.  
 
Publiek Kunt u iets meer vertellen over de tijdstippen waarop gevlogen wordt? 
JvA: Wat ik weet kan ik delen. We hebben nog geen dienstregeling, de luchthaven is open van 6 
uur tot 23 uur. U kunt dit als volgt interpreteren: in de ochtend een aantal vertrekkende 
vliegtuigen, die overdag 1 x terugkomen en ‘s avonds weer binnenkomen. Dat is een typische 
luchthaven die dit soort verkeer afhandelt. Airlines die op Lelystad gaan vliegen houden hun 
kaarten tegen borst. Die gaan pas twee seizoenen van tevoren duidelijkheid geven waarheen en 
wanneer ze willen vliegen. Wat dat betreft zitten we nog in the blind. 
Publiek Ik woon tussen Blokzijl en Vollenhoven. De vliegtuigen gaan vol in de ankers achter mijn 
huis. Een groot gedeelte van de provincie Overijssel wordt al geterroriseerd door 
Natuurmonumenten. Waarom horen wij die club niet, ik geef een hypothese.  
[geen concrete vraag]  
Publiek De dikke lijnen is wat nu gevlogen wordt? Er komt nu al om de 5 minuten een vliegtuig 
langs. Dit komt er dus extra bij? Aan een stuk door?  
JvA: Als dit verkeer is dat naar Schiphol vliegt, zal dat boven 7000 voet zitten. Verkeer Lelystad 
komt bij Steenwijk op 6000 voet binnen, en gaat bij Blokzijl aan de daling beginnen. Boven 
Ketelmeer moet je op 3000 voet zitten, zodat je je interceptiepunt op 3000 voet hebt. Dat is bij 
Dronten. Daar overheen, hoog, blijft natuurlijk het Schipholverkeer overvliegen. 
 
JvA: In Noord-Holland zit een effect met Friesland. Route hoog boven de kop van Noord-
Holland willen we graag en zo vaak mogelijk vliegen, maar die is 120 dagen per jaar niet 
beschikbaar wegens militaire activiteiten. Met luchtmacht zitten we samen vanaf december 
2017. We zitten naast elkaar, en communiceren rechtstreeks, niet meer per telefoon.  
In mijn verwachting versnelling in ideeën over hoe we luchtruim opnieuw kunnen gebruiken. 
Daarmee komt er hopelijk meer ruimte in luchtruim. 
Wachtgebied is belangrijk, daar is veel over te doen geweest: de inschatting is dat we die 1 x 
per kwartaal nodig hebben. Dit getal is gebaseerd op de feitelijke gegevens van Eelde en wat de 
militaire collega’s bij Eindhoven zien. We ontwerpen een wachtgebied met 1 level op 6000 
voet. Hier zijn veel vragen over geweest, wat als er een tweede vliegtuig is?  
Ik kan u geen situatie vertellen waarin ik verwacht dat nodig zal zijn. Als.. als… als… dan moet 
nummer 2 op 5000 voet opgevangen worden. Maar wij ontwerpen de holding op 6000 voet, 
omdat we 1 level gaan gebruiken. Als er op de luchthaven iets aan de hand is, gaan we daar 
andere dingen mee doen in de zin dat vliegtuigen moeten uitwijken naar Eelde, Schiphol. Maar 
dan heb je het echt over situaties waarin de baan langere tijd niet beschikbaar zal zijn. Andere 
voorbeelden kan ik niet verzinnen.  
Publiek 
Ik heb een vraag over de route, dalende van West naar Oost. Die gaat heel lang samen met de 
stijgende. Waarom wordt die niet doorgetrokken met de OUT-12, maar gaat deze nu heel lang 
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richting Steenwijk, 1800 voet midden over Weerribben. Waarom gaat deze ook niet meteen 
mee met de route 12?  
JvA: Omdat hij voor de baan uit moet komen in Lelystad, omdat hij in deze richting moet 
landen. Als hij de uitgaande route zou volgen komt hij tegen het verkeer in. Dit zijn de 
uitgangspunten van de B+. 
Publiek Ik kom tegenstrijdigheden tegen. Meneer Alders heeft het erover dat er boven het 
oude land niet onder 6000 voet mag worden gevlogen. U stelt nu op het oude land een 
wachtruimte voor waar incidenteel naar 5000 voet mag gaan. Vollenhoven ligt er ook onder. 
Vlakbij Vollenhoven ligt een zweefvliegveld. Wat gaat daarmee gebeuren?  
JvA: Dat is een van de zaken die in het detailontwerp nog voorbijkomt. Daar is nog niet het 
laatste woord over gezegd. Vollenhoven is een van de punten waar nog wat moet gebeuren. 
Voor wat betreft het wachtgebied: wij ontwerpen het wachtgebied op 6000 voet, een level, 
meer hebben we niet nodig. Pas na het eindeloze aandringen, moet er wellicht ooit een 
vliegtuig op 5000 voet, maar wij ontwerpen het hele systeem op 6000 voet.  
Publiek Wat is een no fly zone?  
JvA: Dat is een militair stuk luchtruim.  
 
Publiek: Volgens mij hoorde ik van dhr Alders dat de hoogte waarop we vliegen een 
minimumhoogte is, en dat we hoger zullen gaan als we kunnen. Maar we kunnen niet hoger, 
want dan komen we tussen het Schipholverkeer. Dan zit Schiphol in de weg. 
Jva: Wij ontwerpen de routes op een conservatieve manier waarbij die 6000 voet beperkt is 
doordat Schiphol direct daar boven zit. Als het mogelijk is hoger te komen, dan zal dat 
gebeuren, maar dat betekent dat er gecoördineerd moet worden met de verkeersleider die dat 
gebied op dat moment onder zijn of haar leiding heeft. Dat doen we met militairen vanaf 
december samen vanaf dezelfde locatie op Schiphol.  
Publiek Hoe zien die wachtruimtes eruit? Zo’n vliegtuig vliegt op 6000 voet. Hoe ziet dat er in 
de praktijk uit?  
JvA: In de praktijk vliegt het vliegtuig op zijn route aan het wachtgebied voorbij. Als hij even 
opgehouden moet worden, dan pakt hij de bocht weer en dan vliegt hij een patroon dat 
gedefinieerd is in de tijd en afstand die hij vliegt. Hij draait een rondje, twee of drie afhankelijk 
van de tijd. Een rondje duurt 4 minuten. 
 
Ruud Ummels (RU), to70 consultants. Advies over geluidseffecten.  
RU: Om welke geluidsniveaus gaat het, waarom zie je dat niet terug in een MER en waar 
hebben we het over. U kunt het geluid ook beleven en ervaren middels een simulatie. Die gaan 
we niet tonen, u kunt het zelf gaan beleven op de informatiemarkt.  
[Dat heeft er mee te maken dat er hier geen goede omstandigheden voor zijn is en omdat dat 
door veel mensen in twijfel wordt getrokken].  
RU: Nadeel van de simulatie is ook dat deze afhankelijk is van de plek waar u staat en daarmee 
dus van het achtergrondgeluid. Overal is achtergrondgeluid. Ook in de Weerribben.  
Publiek Niet waar. 
[RU laat via kaartjes naderingsroutes zien].  
RU: het gaat om een geluid van een Boeing 737 vliegtuigen die Transavia gebruikt.  
Publiek Wat is de hoogte bij de fix bij Scheerwolde?  
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JvA: Dat is 6000 voet.  
Publiek Ik vroeg dat omdat je dan gaat dalen bij Steenwijk maar dan ben je nog niet bij de fix. 
JvA: Nee, je gaat dalen bij Blokzijl.  
Publiek De provincie zei boven het oude land blijft het 6000 voet. 
JvA Als u naar B+ kijkt, dat is gedefinieerd op 6000 voet, daartussen is de route getekend, 
ergens zul je de daling moeten inzetten. Je moet ergens naar beneden.  
 
Meneer Liesker, Stichting Hoog Overijssel  
Deze gemeente is nooit iets gevraagd maar we worden opgezadeld met falend luchtvaartbeleid. 
Het democratisch proces is goed gedaan, maar iemand die verder weg woont weet niet hoe het 
is. Dat kun je niet verwachten van de gewone burger. Als gewone burger wordt je overrompeld.  
De Tweede Kamer zal zich niet realiseren waar het besluit tot leidt. Nu wel en nu lijkt ze 
geschrokken. LVNL was zelf niet in staat iets te zeggen over de aansluitroutes tot juni dit jaar. 
Hoe konden wij hier als gewone burgers vanaf weten. Wij hebben hier aansluitroutes. Die 
waren nog niet bekend.  
De heer Alders heeft aantal keer gezegd dat de verkeerde discussie wordt gevoerd.  
Maar de kritiek van de mensen richt zich niet op persoon, maar richt zich tot het Rijk, politiek. 
Daar moeten we zijn. Willen we zorgen dat er iets gebeurt, moeten we geen rotte eieren 
gooien naar de boodschapper van het slechte nieuws maar naar Den Haag kijken en daar ons 
werk doen, en uiteraard ook naar de lokale politiek.  
Graag wat meer begrip voor mensen die zich niet houden aan juiste discussie maar die zich 
fundamenteel kritisch uitlaten. Het zijn mensen die überhaupt nog nooit een discussie hebben 
kunnen voeren. Zij schrikken nu pas. Dat is geen kwestie van een mooi en goed democratisch 
proces. Graag begrip voor mensen die nu hun mond opendoen.  
Ondernemers hier werden gedwongen te investeren in fluisterbootjes. Maar nu laat diezelfde 
overheid vliegtuigen pal over dit gebied vliegen. De overheid voldoet niet aan haar eigen 
randvoorwaarden. Het is niet aanvaardbaar te gaan vliegen in een luchtruim dat daarvoor niet 
geschikt is. Zorg dat je dat eerst op orde hebt. 
Wij wilden in gesprek over het probleem in de regio. Wij kregen te horen dat 1800 meter niet 
laag is, maar hoog en zuinig, en ter bescherming van de omgeving. En bovendien op uw eigen 
verzoek. Deze reactie kregen wij letterlijk van de Alderstafel, en hier zijn wij erg van 
geschrokken. 1800 meter is werkelijk laag. Daarbij wordt dit niveau langdurig gevlogen. En dat 
is het probleem. Dat levert overlast en uitstoot van vervuilende stoffen op.  
Wij zitten nu met de brokken. Verminderd woongenot, dalende prijzen, aantasting van ons 
welzijn, van onze kostbare recreatiesector (13 procent van de werkgelegenheid, 2.500 banen, 
meer dan een half miljoen toeristische overnachtingen).  
De kostbare stilte die zeldzaam is in Nederland gaat verdwijnen. Als wij ons er niet druk om 
maken, wie doet het dan wel? Wij zijn niet goed behandeld. Er is geen respect, eerlijkheid en 
gelijkwaardigheid in de dialoog. Het is niet persoonlijk, maar een overheid die zegt volwaardige 
dialoog te willen, maar er zelf niet naar handelt moet zichzelf onderzoeken. De fouten die in het 
Lelystad dossier de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt (met als kern het falen van de herinrichting 
van het luchtruim) dient zij onder ogen te zien om dit te herstellen. Als je dit als overheid doet 
en je denkt dat mensen je nog geloven, is dat naïef. Dan ben je als overheid lang bezig dit te 
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herstellen. Lelystad is een klein vangnetje voor een heel groot probleem. Moet Lelystad als 
Kleinduimpje de reus overeind houden?  
 
Publiek  
Het is efficiënter en veiliger als de vliegtuigen hoger vliegen. Hoe hoger je vliegt hoe minder 
kans je hebt op vogelaanvaringen. U zegt dat er boven de 6000 voet geen ruimte is voor 
verkeer. Maar als ik uit het Midden-Oosten kom, kom ik hier op 14000 voet overheen. Met 
andere woorden: waarom moeten vliegtuigen voor Lelystad op 6000 voet vliegen, terwijl er 
zoveel ruimte ongebruikt is, namelijk boven ons. 
JvA: Omdat wij Lelystad airport moeten aansluiten in het huidige luchtruim. In het huidige 
luchtruim is dit gebied gereserveerd voor Schiphol. Die hoogtes gebruiken wij niet. In sommige 
gevallen zitten vliegtuigen voor Schiphol wel degelijk op die hoogte. In de praktijk zal het vaker 
wel gebruikt worden, wanneer er gecoördineerd doorgeklommen kan worden.  
Het Britse adviesbureau Helios heeft geadviseerd om het luchtruim voor Schiphol boven 
Flevoland hoger te leggen. Maar als we het navigatiepunt ARTIP boven Lelystad verhogen, dan 
komen er vervolgvragen over militair luchtruim, e.d. en zijn we al bezig met de herindeling. 
Daar moeten eerst fundamentele vragen over beantwoord worden. Het betekent een 
aanpassing van het hele luchtruim. Onze opdracht was eerst Lelystad aansluiten op het huidige 
luchtruim. 
Publiek Waarom is ervoor gekozen om pal over de Weerribben heen te gaan terwijl dat een 
vogelgebied is?  
HA: Er is gekozen om de provinciale milieufederatie als vertegenwoordiger aan tafel te hebben. 
Zij hebben met een heleboel milieuorganisaties contact gehad, maar zij waren de 
vertegenwoordiger aan tafel. Er is heel veel studie gedaan naar wat dit voor vogels kan 
betekenen. Kijk hiervoor ook naar de MER, een van de bijlages gaat vrijwel volledig over de 
vogels. Dit is als apart punt meegenomen. 
Publiek Kan het nog herzien worden, dat er niet over de Weerribben gevlogen wordt?  
HA: Als het luchthavenbesluit vast staat met de structuur rond de luchthaven, dan ligt dit 
feitelijk vast. Een deel van beperking heeft te maken met niet-herinrichting met hogere 
luchtruim. Het is een illusie dat wanneer het nou maar heringedeeld is, het probleem is 
opgelost. Het probleem is feitelijk dat de baan ligt waar die ligt, en dat vliegtuigen daar op en af 
moeten komen.  
Publiek De minister is het niet met u eens. Zij zegt in haar brief aan de Tweede Kamer dat er te 
weinig is gecommuniceerd met de regio en te gefragmenteerd. U zegt dat er voldoende is 
gecommuniceerd. U zegt dat er avonden waren, maar die waren niet in Steenwijk. De minister 
heeft troost, namelijk op 11 november is er een open dag in Lelystad. Zij zegt dat het slechts 
een ontwerp is, en geen vastgesteld besluit. Dus hoeft er niet gecommuniceerd te worden. 
Maar als het geen vastgesteld besluit is, heeft dan communicatie naar ons gedupeerden nog 
wel zin?  
EN: Wij zijn aan het begin van het ontwerp. Er zijn mogelijkheden om hierover mee te spreken. 
Nu geven wij informatie, straks volgt de internetconsultatie waarin u een maand te tijd krijgt 
om daar dingen over te zeggen. We moeten daarop reageren.  
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Voor wat betreft gefragmenteerde communicatie: na het luchthavenbesluit is het een tijd stil 
geweest, omdat wij bezig zijn met allerlei zaken die niet heel communicabel waren. Maar daar 
moet je ook over communiceren. Dat is een lering. 
Publiek 
De B++variant zou niet kunnen, vanwege Schiphol. De minister zegt dat het niet ter overweging 
is genomen, want het geeft verschuiving in geluidshinder, met consequenties voor stukken van 
de Veluwe die tot nog toe niet beïnvloed zijn. De vraag is: Steenwijk is toch ook niet beïnvloed. 
En een ander argument is: dan wordt de MER te duur. Dat is een slecht argument! Heeft u in 
uw opdracht meegekregen hoe de planschade berekend moet worden?  
EN: B++ variant gaat door gebied Schiphol, daar komen wijzigingen uit voort voor het al 
vastgestelde luchtvaartbesluit. Dat kan dus niet. Het kostenargument weet ik niet van, dat zou 
ik graag willen zien zodat ik nadere informatie kan geven.  
Publiek 
Ik verdien mijn brood met het verhuren van fluisterboten. Ik vrees voor mijn broodwinning. Ik 
trek de conclusie dat u vanavond niet naar Den Haag gaat met de mededeling dat Lelystad niet 
doorgaat. Ik wil in Nederland een nieuwe belastingsoort invoeren: fluisterboot-belasting. U 
veroorzaakt schade in een gebied waar stilte nog eigendom is van bewoners. U steelt stilte van 
mij. Degene die de schade veroorzaakt moet het betalen. We willen minder vliegtuigen.  
EN: ik vind het een interessant en creatief verhaal. Er wordt veel gesproken over tarieven in de 
luchtvaart. Zet u uw suggestie op papier, en zorgt u dat wij die krijgen via de site.  
Publiek De enige manier om onheil te keren is dat wij meer lawaai gaan maken dan alle 
vliegtuigen bij elkaar. Dat moeten wij straks in Den Haag doen, maar voordat we dat doen 
moeten wij eerst naar onze eigen gemeente, onze eigen wethouder, onze eigen gedeputeerde. 
Straks komt er een nieuwe staatssecretaris, we moeten ervoor zorgen dat Lelystad het 
hoofdpijndossier wordt.  
Dhr. Alders lachte hard toen Dhr. Liesker het over stilte had, maar de heer Alders is nog een 
antwoord schuldig met betrekking tot de dieren.  
Publiek 
Dieren in Weerribben: Ik kan het niet vinden in de MER. 
HA: Ik heb straks gezegd, er is een uitgebreide MER met een heleboel bijlagen, staat ook op de 
site van de Alderstafel, waar hoofdstuk voor hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten.  
HA: U suggereert dat ik iemand uitlach. Dat is niet het geval. Het is onbeleefd van u dat te 
suggereren terwijl de heer Liesker en ik elkaar goed verstaan.  
[Rumoer] 
Publiek  
Eelde is een prachtig vliegveld waar de aanvliegroutes beter zijn. Waarom is Eelde niet gebruikt 
voor de uitbreiding naar Lelystad. Is dat een zwakte van het bestuur?  
HA: Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar plaatsen waar de luchthaven kon komen. Eelde is 
prachtig, maar zal die rol nooit kunnen vervullen.  
 
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 
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persoonlijke situaties ingegaan en zijn vragen beantwoord. 
[Einde] 
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