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Uitbreiding Lelystad Airport: informatiebijeenkomst vliegroutes  
Bijeenkomst Zwolle 19-09-2017 19.30-22.00 uur  
 

Plenair deel: start 19.30. 

 

Wat zijn de verwachtingen bij het publiek?  

• Dat er geluisterd wordt. Er zijn alternatieven, daar moet naar worden gekeken. Er moet 
iets worden gedaan.  

• We willen duidelijkheid, antwoorden, geruststelling. Het gaat om ons, en niet iemand 
van 50 kilometer verderop.  

• Jan Rooyakkers (JR), Stichting Hoog Overijssel: we zijn al bijna twee jaar bezig. We 
hebben kennis en contacten en alternatieven ontwikkeld. Voor wat betreft 
verwachtingen: realiseer je wat er gaat gebeuren. Adviseurs & ambtenaren: neem de 
geluiden die je hier hoort mee naar Den Haag, zodat er mogelijk nog iets kan gebeuren. 
Spoor je vertegenwoordigers aan om te zorgen dat er iets gebeurt in de Tweede Kamer.  

• Wat doet u met vragen die niet beantwoord worden?  
Rob Huyser (RH) legt uit over internetconsultatie die in oktober 2017 plaatsvindt. Het 
ministerie zal op alle vragen reageren. Voor prangende vragen komt er einde van de 
avond een mailadres, maar het liefst in de internetconsultatie reageren.  

• Wat gebeurt er met oplossingen en alternatieven? Die vraag nemen we later mee.  
 

Annemieke Traag (AT), gedeputeerde provincie Overijssel en wethouder Zwolle Willemse:  

AT spreekt zorgen uit over routes, bocht omhoog, omlaag en bijbehorende geluidsoverlast. Wij 
luisteren goed naar zorgen en brengen deze onder de aandacht. We zitten regelmatig met de 
staatssecretaris om de tafel om zorgen te uiten in Den Haag.  

AT zegt dat de provincie sinds 1 januari 2017 zelf aan de Alderstafel zit, en zich niet meer door 
Gelderland laat vertegenwoordigen. De provincie zit nu zelf aan het roer.  

 

Wethouder Willemse: Het leeft enorm, en ik krijg ook heel veel tips van mensen. Er zijn 
handtekeningacties, met name aan de noordkant. Onze prioriteit is de juiste informatie geven. 
De gemeente Zwolle heeft een website met objectieve informatie, en we willen gezamenlijk 
kijken naar oplossingen. In 2014 hebben we een zienswijze ontwikkeld inzake een andere route. 
Is er een hoogtevariant mogelijk. 
We doen dus aan informatievoorziening maar we voeren ook een lobby waar er ruimte zit. 

 

Sprekers:  
Hans Alders, voorzitter Alderstafel (HA)  
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Presentatie: HA neemt publiek mee door de adviezen die in de loop der jaren zijn uitgebracht 
door de Alderstafel. Er is geen recent advies gekomen behalve inzake de aansluiting op de 
hogere luchtlagen.  

HA benadrukt urgentie Schiphol. In 2008 behoefte aan 580.000 vliegbewegingen waarvan 
500.000 op Schiphol (volgens 100 procent wettelijke normering). 70.000 moesten elders, bij 
Eindhoven en Lelystad. 

HA noemt alternatieve locatie bij Dronten. Flevoland was hiertegen en kreeg hiervoor steun in 
TK (2009).  

Lelystad is inmiddels gerechtigd 45000 vluchtbewegingen af te wikkelen. Dit luchthavenbesluit 
is genomen in 2015.  

Schiphol anno 2017 kent inmiddels 498000 bewegingen. De verwachte problemen komen uit. 
Het gaat niet alleen over bewegingen (kwantiteit) maar ook over welk vliegveld welke capaciteit 
kan leveren (kwaliteit). Schiphol loopt tegen haar grens op: verkeer dat niet bij 
intercontinentaal hoort moet weg bij Schiphol en naar Eindhoven en Lelystad. Gebruik de 
capaciteit voor dat wat noodzakelijk is.  

De plannen waren om voorjaar 2018 open te zijn in Lelystad. Dat lukt niet. 

Publiek mooi.  

HA: legt de aanvullende regiowensen uit (sheet Alderstafel).  

Legt luchtlagen uit.  

In 2010 hebben we het advies uitgebracht om zo snel mogelijk te beginnen met herindeling 
luchtruim, anders hebben we een groot probleem. Maak een visie, zodat we de vraag konden 
beantwoorden of het überhaupt mogelijk was. 

Legt beperking ontwerpruimte uit gezien Schiphol.  

Publiek boos, geïrriteerd. U kletst en wilt niet luisteren.  

Kabinet heeft luchtruimvisie gemaakt, niet de Alderstafel. Lukt het om luchthaven Lelystad te 
maken? Ja, naar de mening van het kabinet, maar we moeten een luchtruimherindeling maken. 

Publiek U moet stoppen en opdracht teruggeven.  

HA: dit is allemaal uit het verleden. 

Publiek dit kennen we allemaal. Dit gaat van onze tijd af. 

HA: legt route uit die gekozen is op basis van 45000 vliegbewegingen. Betekent voor de 
luchthaven 60 stijgingen en 60 dalingen verspreid over de dag. Gaat in 60 procent van de tijd, 
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bij Zuidwestenwind, dit is het meest voorkomend. Noordoostenwind vindt in 40 procent van de 
tijd plaats.  

Alles is getoetst aan de wet. Er is naar vier varianten gekeken (waarbij milieueffecten uitgedrukt 
zijn in geluid en hinder). Daarop is gekozen voor de B+ variant 

Publiek: is Zwolle meegenomen? 
HA: Ja.  

We hebben verdergaande varianten bekeken, maar die laat ik niet zien omdat het geen 
toetsnorm is. Ik laat de normen zien die de officiële toetsnormen zijn. Effect hinder zou bij 
Schiphol factor 10 groter zijn.  

Op verzoek hebben we gekeken naar alternatieven  

Gekeken naar Biddinghuizen. Valt de route daar 1 graad te verleggen? Dat is fijn voor 
Biddinghuizen, maar voor Elburg wordt het alleen maar erger.  

Zouden we eerder op 6000 voet kunnen komen dan bij Biddinghuizen? Dan komt er een 
probleem met de luchtlagen (verkeer Schiphol).  

Legt maatregelen voor hinderbeperking uit. 

Publiek Wat betekent CDA?  

HA: vliegen met gereduceerd motorvermogen. Dat kan alleen als u zeker weet dat er geen 
tussenliggend verkeer is, zodat je niet hoeft op te trekken en te remmen. 

Publiek 

Ik vind het raar dat in 2014 een aantal mensen wisten van situatie. Maar waarom is gewone 
burger niet geïnformeerd? Ik wist er niets van. Als ik het wel wist was ik er geweest in 2014. 

HA: in juni 2014 zijn er acht avonden georganiseerd die zo vol zaten dat er zalen bij moesten. 
Dat is breed uitgemeten in de media, en heeft ook geleid tot een discussie in kabinet en 
Tweede Kamer. Beiden hebben zich hierop uitgesproken. Het is niet geheimgehouden. 

[Dat leeft wel bij publiek] 

 

Publiek:  

Heeft u een kaart van het uiteindelijk onderzochte MER-gebied? Ik zie een aantal hiaten die niet 
onderzocht zijn. Niet overal zijn geluidscontouren ingetekend.  

HA: Graag stel ik alle materialen beschikbaar van MER. De MER is niet door mij gemaakt, de 
MER heeft een initiatiefnemer en een bevoegd gezag. Dat wordt beoordeeld, waar visies op zijn 
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gekomen, zelfs zodanig dat deze moest worden aangevuld aangezien het op aantal plaatsen 
ontoereikend bleek.  

MER is een toegankelijk stuk. 

Publiek: waar dan?  

Publiek 

Ik heb een vraag over de brief van 12 september jl. Van Dijksma aan de Kamer. Hierin staat dat 
de TMA aan de oostzijde van Lelystad hoger wordt. Kunt u dit toelichten?  

HA: Nee dat kan ik niet. Het antwoord komt van Rob Huyser (RH), dat zit in het verhaal. 

Publiek 

Ik was wel op de informatieavond in 2014, en heb een prangende vraag. U presenteert wat er 
gebeurd is om te komen tot besluit. U baseert routes rondom Lelystad op het oude luchtruim 
dat ooit in 1954 is ontworpen. Waarom zijn die wijze mensen toen niet tot conclusie gekomen 
dat dit een gedrocht wordt? We moeten met vliegtuigen zo snel mogelijk de hoogte in, dit is 
waanzin, we moeten niet in de laagte gaan kronkelen. 

HA: Het zou goed zijn geweest, dat blijf ik herhalen, als de afspraken die in de luchtruimvisie zijn 
gemaakt, namelijk de herinrichting van het luchtruim, dat die zouden zijn uitgevoerd.  
Ik moet vaststellen dat aantal zaken die moesten gebeuren nog niet zijn gebeurd. Zelfs als dit 
wel zou zijn gebeurd: het gaat over ongekende grote ingrepen die niet alleen Nederland 
betreffen.  

Het zou fantastisch zijn als militair verkeer geconcentreerd zou zijn op de Nederlands-Duitse 
grens. 

Vanuit zuiden herinrichting van het luchtruim (België) zou fantastisch zijn.  
Maar zelfs als alle elementen gestart zouden zijn is het ondenkbaar dat het vandaag zou zijn 
gelukt.  

Discussie gaat nu over aansluiting hogere luchtlagen, daarin moeten we keuzes maken. Die 
keuzes zouden met een herinrichting van het luchtruim beter gemaakt kunnen worden. Als we 
er in Overijssel in slagen hoger te komen dan 6000ft applaudisseert iedereen. Hier hebben we 
een gemeenschappelijk doel. Maar zelfs bij een herindeling van het luchtruim zullen een aantal 
vragen blijven. De herindeling lost niet alle vragen op.  

 

Rob Huyser (RH): we zijn met man en macht bezig met de herinrichting van het luchtruim. Het 
is niet op tijd, uiteraard, de planning is nu 2023. Dat is vier jaar na de opening van Lelystad 
Airport. Consequentie dat aantal zaken niet optimaal zijn.  
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Het is een ongelooflijk ingewikkelde opgave. Vereist aanpassing procedures en ICT, afspraken 
met buurlanden, nieuwe kaarten moeten er komen, oefenen, simulaties, LVNL kan hier meer 
over vertellen. Iedereen is erbij gebaat dat het komt. Maar het Nederlandse luchtruim is 
ongelooflijk complex.  

RH: Het gaat hier over aansluitroutes, de B+ variant. Dit ligt vast. De vergunning is verleend. Het 
gaat nu over de aansluiting van de B+ variant op de hogere luchtlagen.  

RH noemt belangrijke uitgangspunten, zijn meegegeven aan ontwerpers van aansluitroutes. In 
juni hebben we de routes aangeboden. Het was laat. Dat had te maken met de ongekende 
ingewikkeldheid van de opgave maar ook de capaciteit die beschikbaar was, met simulaties e.d. 
We hebben wel gezegd dat we de routes naar buiten wilden brengen en dat we bijeenkomsten 
wilden organiseren.  

De TK dringt erop aan dat de luchthaven 1 april 2019 open gaat. Daarvoor moeten we het 
traject door met de routes. April 2019 kan gehaald. Die staat vast. Maar door niet herindeling 
lopen we aan tegen zaken die niet echt optimaal zijn. 

Er moet langer op 6000 voet worden gevlogen. We overtreden hierbij geen wettelijke normen.  

Er is een verschil tussen het ontwerp van de route en hoe er daadwerkelijk gevlogen zal 
worden. Het ontwerp is een veiligheidssituatie waar verkeersleiders op kunnen terugvallen.  

In de praktijk wil iedereen de vliegtuigen zo hoog mogelijk houden. 

Wat ligt er nog open? Het zijn ontwerproutes die in november worden vastgesteld. Daartussen 
zijn de consultaties: met de luchtruimgebruikers, en met het algemene publiek. Die vindt via 
internet plaats in oktober 2017. Er is nog mogelijkheid om te beïnvloeden, maar er is veel werk 
verricht. In november vindt de besluitvorming plaats.  

De situatie bij Teuge is ook niet optimaal, daar kom ik op terug bij B++.  

Eurocontrol (Europese organisatie), zegt: er is een alternatieve route en daar is niet goed naar 
gekeken. Wij hebben het rapport net gekregen, en willen hier goed naar kijken voordat we er 
iets zinnigs over kunnen zeggen. 20 september is er een debat in de TK. Daar kan ik nu niets 
over zeggen.  

 

Publiek een van de uitgangspunten is het vermijden van woonkernen. Hoe kan het dan dat 
route via Zwolle gaat, dat een van de grootste woonkernen uit de regio is?  
RH: Dit is ook door Dhr. Alders behandeld. De B+ kwam eruit als de route die de minste hinder 
oplevert. U kunt dit helemaal nakijken, er zijn allemaal bijlagen die ingaan op geluid, aantal 
gehinderden. Het is een optelsom van hoe en waarom we tot deze keuze zijn gekomen. Voor B+ 
geldt dat hierbij de minste hinder is voor omwonenden. Dit is een landelijke afweging, die is 
gekozen door het kabinet.  
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Jurgen van Avermaete (JvA) Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (ook namens de 
Luchtmacht)  

Wij hebben in juni jl. de aansluitroutes opgeleverd aan de staatssecretaris, en we zitten nog 
middenin het ontwerpproces. De consultatie moet nog starten. Eind september start de 
consultatie voor luchtruimgebruikers en in oktober de internetconsultatie. We houden er 
rekening mee dat er in het ontwerpproces nog aanpassingen komen aan routes, binnen de 
uitgangspunten die wij hebben meegekregen. Die nemen wij mee in een nieuw concept dat we 
opleveren aan het Ministerie van IenM. Dan volgt er in november een besluit. We gaan eind 
januari, februari opnieuw de simulator in om de routes te valideren.  

De uitgangspunten zijn al een aantal keer genoemd.  

Er zijn 25 verschillende routes beoordeeld in simulator, hier kwam de routeset uit die we nu 
hebben. De inschatting is dat er niet meer dan 10.000 bewegingen (dat zijn zo’n 28 vliegtuigen 
gemiddeld per dag) plaatsvinden. Het onafhankelijke bureau Helios hield ook deze bovengrens 
aan, zelfs nog iets voorzichtiger, namelijk 7000 tot 10.000 bewegingen.  

 

Publiek 

Het verbaast mij dat wij nog niets hebben gehoord over de mogelijkheid van de stijgingscirkel. 
Namelijk dat alle vliegtuigen boven het IJsselmeer hoogte winnen om daarna terug te keren 
naar de gestippelde routes. Wat is hierop tegen? Dat scheelt namelijk in geluidsoverlast.  

JvA: Wat u noemt is een van de 25 onderzochte varianten, namelijk vliegen richting 
Friesland/Groningen en dan boven het verkeer van Schiphol richting de Noordzee. Deze route is 
beoordeeld en bleek op complexiteit met het Schipholverkeer, werkbelasting en interferentie 
met militair verkeer niet acceptabel. 

Publiek  

Zijn het niet de prijsvechters die de lus niet willen maken? Gaat het hier niet om economische 
belangen?  

JvA: Wij maken deze beoordeling zelf, waarbij veiligheid voorop staat. We kijken ook naar 
efficiency, maar ik denk dat luchtgebruikers in de consultatie ook zullen zien dat er behoorlijk 
wat omgevlogen wordt, dus dat er bepaald niet alleen vanuit efficiency is ontworpen. De reden 
was de complexiteit van civiel en militair vliegverkeer. 

Publiek 

Bij Heerde komt er al Schipholverkeer over. Lelystad moet daaronder vliegen. Dan heb je te 
maken van stijgend en dalend vliegverkeer op 900 meter. Ik kan mij voorstellen dat dat veel 
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lawaai geeft. Als ik hoor hoeveel lawaai er nu al is dankzij Schiphol. Ik kan mij niet voorstellen 
dat Schiphol zoveel internationaal verkeer heeft.  

JvA; 900 meter is de eindnadering naar het veld, dat is niet boven Heerde, daar is het 1800 
meter. Het vliegverkeer van Schiphol vliegt daar niet lager dan 7000 voet, daarom hebben wij 
op 6000 voet ontworpen. Dat is de conservatieve norm, want sneller klimmen is het 
uitgangspunt. Schipholverkeer gaat vaak nog hoger.  

Publiek 

Is het niet eenvoudiger als de baan een kwartslag gedraaid was, namelijk via Lelystad, 
Swifterbant? 

JvA: Wij sluiten de routes aan op een veilige manier, op een luchthaven die er ligt. De B+ is het 
uitgangspunt, de gedraaide baan was geen optie. Wij sluiten aan op efficiënte en veilige 
manier. 

 

Merlijn den Boer (MdB) NLR, laat geluidsimulatie horen. 

MdB: Wij willen zo dicht mogelijk de werkelijkheid benaderen en willen dit zo realistisch 
mogelijk doen. Toestel A319, positie, geluid geschaald, rekening met atmosferische absorptie. 

Publiek U hebt een simulatie. U meet niet de werkelijkheid en wat het geluid doet tussen 
gebouwen.  

MdB Het valt nu nog niet te controleren of het klopt want die vliegtuigen vliegen er nog niet. 

Publiek is boos,  geroezemoes. Onrust.  

Volksvlakkerij. 

Publiek 

Ik heb een Db meter op mijn telefoon, en het geluid kwam niet boven de 40Db.  

MdB: Achterin de zaal staat een professionele gekalibreerde, geteste geluidsmeter waarmee 
we gemeten hebben.  

Publiek  

We hebben geen indruk gekregen.  

Jeroen Timmers (JT), to70 consultants 

Geeft beeld van geluid in omgeving. Niet alleen stad maar ook plaatsen daaromheen.  

Kaartjes met geluid in beeld.  
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Publiek Zijn dit bandbreedtes of vliegen de vliegtuigen exact op de lijn?  

JT: Exact op lijn vliegen zal niet zo zijn. Ik heb meneer Alders precisienavigatie horen zeggen, 
dus ik vermoed een beperkte bandbreedte. 

Publiek Over welke route hebben we het? Ik zie hier twee routes. Is dit vanuit Noordelijke 
richting of vanuit Elburg? 

JT: volgens mij is de bocht hetzelfde.  

Wordt opgezocht. Discussie over route. 

 

Jan Rooijakkers (JA), van Stichting Hoog Overijssel.  
Volgens Hans Alders was de Tweede Kamer volledig op de hoogte, maar dat is niet waar. De TK 
weet van de B+, maar niet van de aansluitroutes. Die enorm lage route kennen ze niet. We 
doen of 6000 voet hoog is, maar het is verdomd laag. Dat is een staaltje framing.  

• Waarom was er weinig tot geen interesse? Het MER-gebied hield op bij Zwolle. Zwolle 
zat niet eens aan Alderstafel. Hoe wisten mensen uit deze buurten dat vliegveld Lelystad 
zoveel overlast zou geven? Daarom was er zo weinig belangstelling in 2014. Lelystad is 
geen oplossing voor Schiphol, want het groeipad stelt niets voor op het Schipholvolume.  

• Gevolgen voor natuur, recreatie, effect op gezondheid en verlies aan banen is niet 
meegenomen.  

• Geluid heeft een logaritmische schaal. Woon je in een stiltegebied van 35 Db, en hoort 
dan een geluid van 60 Db, dan is dat herrie. Mensen bellen nu al dat ze wakker worden 
van vliegtuigen op 5000 meter hoogte. 

• De randvoorwaarden Lelystad zijn niet ingevuld. 
• Dit kan anders en moet anders. De vliegtuigen moeten direct hoger vliegen, maar 

eigenlijk heb ik de hoop al een beetje opgegeven. Tweede Kamer: toon dat je lef hebt. 
Zet het on hold. Ga herindelen, ga optimaal vliegen op Schiphol, en kijk dan of je 
Lelystad nog nodig is. Een heroverweging van Lelystad airport is nodig. Het MER-gebied 
is lang niet uitgebreid genoeg. Het besluit is genomen op onredelijke gronden.  

 

Paneldiscussie 

Publiek  

We hebben geen informatie over waar wij wonen.  

JvA wil gegevens uitwisselen en zorgt dat kaartje gemaakt wordt.  

Publiek 

Stadshage kan de klankkast worden van Zwolle. Kan gemeente Zwolle iets doen aan de 
inrichting van het gebied, waardoor geluidsniveau kan aangepast?  
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Wethouder Zwolle: wil nazoeken wat het effect van groen op geluid is, alvorens hij 
toezeggingen doet over groen als oplossing voor geluid.  

JT: Geluid is specifiek. Heel belangrijk is bijvoorbeeld waar je staat, zo wordt geluid bepaald.  

Publiek 
Er is ook sprake van geluidscummulatie, denk bijvoorbeeld aan het geluid van de A28. En er is 
geen antwoord geweest op het klankkastverhaal.  

 

Publiek 

Bij calamiteiten moeten vliegtuigen brandstof lozen. Dit gebeurt dan vaak boven de Noordzee. 
Wat gaat dit betekenen voor het IJsselmeer, Overijssel en Gelderland? Wat gebeurt hiermee?  

RH: Eerst nog over geluidsabsorptie in woonwijken:  

Vanuit de Schipholoverlast hebben we veel ervaring met hinderbeperking. We gaan kijken naar 
de best practices, wat daar is gedaan voor geluidsabsorptie in woonwijken.  

 

Publiek Ik kom oorspronkelijk uit Amstelveen, waar de Buitenveldertbaan loopt over oud-
Amstelveen. Dat is een enorme geluidsoverlast, ook bij de zogenaamde randen van de nacht. In 
hoeverre krijgen wij de waarheid te horen over de maatregelen die worden genomen, zodat we 
niet dezelfde problemen krijgen, als die klereherrie in Amstelveen. 

RH: De situatie op Schiphol is niet te vergelijken met de situatie hier. Schiphol heeft 500.000 
vliegbewegingen. Luchthavenbesluit Lelystad gaat over 45.000 bewegingen. 

Publiek Dat worden er meer!  

RH: Als dat er meer worden dan moet er een nieuw luchthavenbesluit komen. 

Dan nog over het lozen brandstof; dat gebeurt inderdaad bij noodsituaties en daar zijn 
procedures. Deze ken ik niet exact, maar het is heel erg uitzonderlijk.  

Publiek 

KLM-gezagvoerder in het publiek: een Boeing 737 en de Airbus 320 kunnen geen brandstof 
lozen.  

Publiek  

Wij willen graag een reactie op het pleidooi van Hoog Overijssel. Waarom nu onze resterende 
stiltegebieden, onze leefbaarheid opgeven? Waarom niet wachten op herziening 
luchtruimindeling? 
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RH: Ik vind dat u de MER moet lezen. Er wordt wel heel makkelijk over zaken heengestapt. Staat 
op de website, bijlagen over geluid, gezondheid, er is ongelooflijk veel onderzocht. Staan er 
zaken in die niet kloppen, laat het ons weten, dan reageren wij. 

Het gaat niet alleen over kwantiteit maar ook kwaliteit.  

Publiek Waarom onze natuurgebieden hiervoor opgeven?  

RH: De natuur is onderzocht in de MER, en nergens worden de wettelijke geluidsnormen in dit 
gebied overschreden. Vanavond wilden wij inzicht geven in wat het geluid betekent, door 
middel van simulaties. 

[Publiek negatief]  

RH ook die 10.000 bewegingen zijn ongelooflijk belangrijk. 
Publiek Ik heb niks gelezen maar hoor niks over luchtkwaliteit, alleen maar over geluid. 

RH: Ik wil u aanbevelen om de MER te lezen. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ook 
hierbij worden rondom de luchthaven geen wettelijke normen overschreden.  

 

Publiek Zijn er wettelijke normen over vliegen en effecten van vliegen voor stiltegebieden? U 
hebt het steeds over wettelijke normen, maar volgens mij is luchtverkeer uitgesloten.  

RH: Ja, er is een bijlage in de MER die gaat over stiltegebieden, onder andere de Veluwe is 
onderzocht. Volgens mij is daar gewoon beleid voor, ook die norm wordt niet overschreden.  

Medewerker van het ministerie van IenM: De regelgeving voor stiltegebieden heeft geen 
betrekking op luchtvaart.  

Publiek [Onrust] 

Publiek dit is bizar. Dan kun je het hebben over wettelijke normen, maar die zijn er niet.  

Publiek We doen alsof we het alleen hebben over aansluiting naar het hogere luchtruim. Dat is 
niet zo. Je kunt tegenwoordig niet meer procederen over Luchthavenbesluit bij de Raad van 
State. Je kunt nog wel civielrechtelijk procederen. Feit is dat MER nooit rechtelijk is getoetst. 
Weet meneer Alders waarom we hiervoor niet meer naar de Raad van State kunnen? Alleen 
maar ingewikkeld voor de wet?  

HA: die wet is niet hiervoor gewijzigd. Dit is de Wet Balkenende. Dit is de Crisis en herstelwet, 
die mogelijk moest maken dat procedures sneller gaan. Deze wet is met hele grote 
meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. 

Publiek 

Moeten we ons maar conformeren? Is dit het voor ons? Kunnen we het nog verbeteren?  
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RH: We hebben stand van zaken verteld. Dit zijn voorgenomen aansluitroutes. Het document 
staat op de website van rijksoverheid.  

Emailadres wordt genoemd. Opmerkingen, ideeën, doe het in de internetconsultatie. Wij 
reageren hierop, dit wordt openbaar en zal naar de Tweede Kamer gaan.  

 

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] 
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