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Uitbreiding Lelystad Airport: informatiebijeenkomst vliegroutes  
Bijeenkomst Dalfsen 18-09-2017 19.30-22.00 uur  
 
Start 19.30 plenair gedeelte  
 
Publiek: Waarom moet luchtvaart blijven groeien? Zeker gezien het klimaatakkoord van Parijs.  
Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel (D66): wij maken ons zorgen over de 
leefomgeving. Er is zorg over geluidsoverlast in het mooiste gebied van Overijssel. Daarom nam 
provincie Overijssel deel aan Alderstafel, en zo hebben we mede voor elkaar gekregen dat er 
niet over woonkernen wordt gevlogen en niet lager dan 6000 voet.  
Klaas Agricola, wethouder Dalfsen: er is veel ongerustheid bij inwoners van Dalfsen en ook 
buiten Dalfsen. Dit is ook het geval bij het college. Zoals het zich nu laat aanzien zijn de 
gevolgen enorm. Het is een serieus probleem, met een grote impact op leefomgeving en dit 
gebied. Ik wil dat er wat wordt gedaan met geluiden van het publiek. 
 
Merlijn den Boer (MdB), NLR: laat geluidsimulatie horen, gebaseerd op metingen, rekening 
gehouden met afstandverzwakking en absorptie atmosfeer. 
Publiek: weet niet of ze het moeten geloven. Denkt dat het niet waar kan zijn, aangezien ze het 
geluid veel harder hadden verwacht.  
In simulatie zijn achtergrondgeluiden zoals autoverkeer verwerkt.  
MdB stelt dat achtergrondgeluiden altijd aanwezig zijn.  
Publiek Niet waar. Niet hier. De vliegtuigen gaan ook door stiltegebieden.  
Er is niet altijd achtergrondgeluid. Reactie op geluidsimulatie zijn schamper, ironisch. Publiek 
vindt de simulaties niet geloofwaardig. Publiek is boos.  
Wij zijn hierheen vanuit Amstelveen verhuisd voor de rust. Nu moeten we hier stil zijn om het 
geluid van een vliegtuig te horen. Het omgekeerde is echter het geval: je kunt geen gesprek 
meer voeren door het geluid van een vliegtuig.  
MdB geeft toelichting op parameters (hoogte, daling, windrichting, geografische richting)  
Publiek Dit is belachelijk. Als je informatie deelt, moet ik duidelijk weten wat ik zie, hoor, wat de 
atmosferische omstandigheden zijn, type vliegtuig, bouwjaar, motoren. Dit suggereert: het valt 
wel mee.  
MdB wil tweede simulatie voor tweede locatie Muggebeet inleiden. Mensen willen bouwjaar, 
motoren e.d. van type vliegtuig weten waarop simulatie is gebaseerd.  
Publiek dit is volksverlakkerij.  
 
Hans Alders (HA) voorzitter Alderstafel Lelystad  
Presentatie: waarom keuze voor Lelystad en wat zijn uitgangspunten voor vliegroutes.  
Reactie publiek arrogantie ten top.  
Schetst contouren waarop besluit gebaseerd is.  
Schiphol kan conform wettelijke criteria 500.000 vliegbewegingen aan. Waar moeten 
resterende 80.000 (volgens vraag 580.000) geaccommodeerd? Enige mogelijke locatie die over 
bleef, meest aangewezen plaats: de polder, het nieuwe land.  
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Nederlands luchtruim heeft verdeling civiel en militair. Bij Lelystad zit je snel bij militair 
luchtruim. Bij ontwikkeling vliegveld: vermijd woonkernen, werk met precisienavigatie. De 
norm 6000 voet is door regio geformuleerd: ‘boven het oude land moet u altijd op 6000 voet 
vliegen’.  
Reactie publiek niet waar. Dat is door Schiphol bepaald.  
HA: Niet waar, het staat in visie. Hebben regionale overheden geformuleerd. Is door regio 
gevraagd.  
Er is geprobeerd die technieken te hanteren die de overlast zo beperkt mogelijk houden. Ook is 
er verbod op zogenoemde lawaaibakken. Inpassen Lelystad bleek geen eenvoudige optie. 
Schiphol en militair verkeer beperken de ontwerpruimte.  
Publiek waar is de 40 Db Lden contour in notitie Reikwijdte?  
HA er is geen 40 Db Lden contour in regelgeving. Ik laat zien wat we doen als de regio criteria 
formuleert. Een van die criteria is: ‘slaagt u erin boven het oude land op 6000 voet te vliegen’. 
Dit schrijft de wet niet voor, dit hebben wij wel getoetst.  
Luchtruimvisie moet ontwikkeld. Vraag was: ontwerp routes die zich boven het oude land 
bewegen op minimaal 6000 voet. Boven bepaalde punten Op een enkele plek moet er lager 
gevlogen worden bij oostenwind en kruisend verkeer (is een naderend en vertrekkend vliegtuig 
tegelijkertijd bij die windrichting).  
Publiek Conclusie voor ons is dat het voor Lelystad niet werkt. Waarom dan deze keuze? De 
windrichtingen zijn van essentieel belang. Die wil het publiek ook graag zien in de presentatie.  
HA schetst de effecten voor hinder van omwonenden (tabel). Wanneer de 45.000 
vliegbewegingen extra zouden worden vergeleken met Schiphol, zou dat minstens het 
tienvoudige zijn.  
Publiek niet waar.  
HA: nagenoeg in geslaagd woonkernen te vermijden. 6000 voet zit in de plannen met een 
uitzondering: de landing vanuit zuidwaartse richting. 
 
Rob Huyser (RH): directeur Luchtvaart verbonden aan MinIenM  
B+ is beginpunt voor de aanvliegroutes. Er zit een vlak tussen B+ laag bij grond bij Lelystad, en 
hoger in de lucht, daartussen moesten aansluitroutes gezocht worden.  
Randvoorwaarden voor ontwerpers (waarvan de meesten volgen uit Aldersadvies) 
Uitgangspunt: 

• Schiphol mag niet gehinderd 
• Defensie niet in de weg zitten  
• Veiligheid 
• Vliegbaar 
• Aantrekkelijke luchthaven door middel van geografische ontsluiting naar alle richtingen.  

Dalfsen is gebied B+. Voor oude land is 6000 voet belangrijk, maar bij Dronten in de nadering 
moet je naar 3000 voet. In Dalfsen wordt daling alleen al ingezet bij kruisend verkeer en 
oostenwind (gebruik baan 05). Altijd geldt dat de daling zo laat mogelijk wordt ingezet, 
belangrijk dat het ook gebeurt. 
Reactie publiek  
Onzin dat bij Dalfsen zo laat mogelijk daling zou worden ingezet. 
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RH: belang van rust & ruimte, ofwel milieurandvoorwaarden, zit in MER (Milieu Effect 
Rapportage) verwerkt.  
Reactie publiek klopt niet.  
RH: ontwerpen aanvliegroutes is ingewikkelde opgave! Lelystad kan open in april 2019. Het was 
duidelijk dat het niet ideaal is, omdat het niet is gelukt om bij opening heel nieuw luchtruimte 
te ontwerpen. Daardoor zitten aantal nadelen aan routes - die niet allemaal gelden voor dit 
gebied aangezien dit B+ is, maar wel verderop: 

1. Het ontwerp blijft langer op 6000 voet. Als er hoger gevlogen kan worden, zullen ze het 
doen. Het is goedkoper en efficiënter om hoger te gaan. Als het kan om hoger te vliegen 
zullen we verkeer hoger afhandelen.  
Reactie publiek: hier worden onwaarheden verteld.  

2. Voor parachutespringen op Teuge is geen oplossing. Wel voor zweefvliegen bij 
Lemelerveld, een deel kan overeind blijven door ondergrens omhoog te brengen. 

3. Herindeling luchtruim is er nog niet en dit heeft repercussies op groeibewegingen voor 
Lelystad. Nieuwe luchtruimindeling is nodig om te komen tot 45.000 bewegingen. 
Schiphol zit bijna vol, we hebben Lelystad nodig. Eerste groei, dat wil zeggen tot 10.000 
bewegingen in 2023, is nodig.  
 

RH: Het is geen besluit, het zijn ontwerpen, we starten nu informatieavonden, factsheets zijn te 
vinden op website. We willen dit meenemen naar Den Haag. Consultatie met 
luchtruimgebruikers (ook mensen in de zaal) moet nog plaatsvinden. In oktober vindt ook 
internetconsultatie plaats. Wij zullen alles verzamelen en daarop reageren. In november nemen 
we een besluit en wordt het verder besloten door de politiek, door de Tweede Kamer. 
Publiek: Kan Locatie Lelystad nog veranderen of staat dit 100% vast?  
RH: Luchthavenbesluit is al genomen. Vergunning is afgegeven in 2015.  
Publiek: Waarom keuze Lelystad?  
Vraag moet wachten tot na de presentaties. 
 
Jurgen van Avermaete (JvA) Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (ook namens de 
Luchtmacht)  
Laat zien hoe aanvliegroutes lopen (kaartje).  
JvA: LVNL is er primair om luchtverkeer zo veilig mogelijk te laten lopen. Wat ik vertel is 
coproductie tussen LVNL en luchtmacht. Lelystad ligt ingeklemd tussen Schiphol en militair 
luchtruim.  
Status ontwerp: wij hebben concept gemaakt dat in juni aan staatssecretaris is opgeleverd. 
Ontwerp is nog niet gereed.  
Van alle randvoorwaarden staat B+ vast. Wij hebben in juni ontwerp aansluitroutes opgeleverd 
aan het kabinet, maar we zitten nog middenin ontwerpproces.  
De rest van het ontwerp wordt nog geconsulteerd, zowel met publiek als luchtruimgebruikers 
(conform wettelijke procedure). Met publiek is internetconsultatie in oktober. Direct na die 
consultatieperiode zijn aanpassingen dus nog mogelijk, binnen wettelijke kaders. 
Wat betreft interferentie Schipholverkeer. Dit gaat over de hoeveelheid en de complexiteit van 
het verkeer, en over de aandacht die verkeersleider moet besteden aan toestellen. Een 
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verkeersleider kan heel druk zijn met twee toestellen terwijl een stroom toestellen naar 
Schiphol minder inspanning kost. 
Als er een toestel extra bij een stroom van tien toestellen naar Schiphol moet worden 
toegevoegd, dan kost dit minder inspanning dan een toestel dat dwars door die stroom van 
oost naar west moet worden begeleid.  
Wij maken simulaties om te kijken of dit verkeer er nog bij kan.  
 
In de praktijk: is het altijd 6000 voet? Nee. In de praktijk wordt vooral omhoog geklommen. Wij 
leggen daar geen getal op, omdat dit een conservatief ontwerp is, ongeacht 
weersomstandigheden, vorm van de dag, systeemproblemen e.d. Wij leggen een routeontwerp 
neer waar waarden inzitten die we altijd waar kunnen maken. Het belang van een vlieger is zo 
snel mogelijk hoog door te klimmen. Het is efficiënter, comfortabeler voor de passagiers. Als je 
vertrekkend vliegtuig zo snel mogelijk hoog hebt, los je een deel van de puzzel op en kun je 
aandacht aan andere zaken besteden. Zowel de vlieger als de luchtverkeersleider wil altijd 
hoogte maken.  
 
Publiek hoe zit het met de wachtruimtes?  
JvA: Wij gaan ervan uit dat die op 6000 voet komen. Er hoort altijd een wachtgebied bij een 
initial approach fix. De verwachting is dat we die gemiddeld een keer per kwartaal nodig 
hebben. In het zuiden en oosten zal het erg druk zijn door Schiphol en militair verkeer. Wij 
verwachten dat 80 procent van het verkeer van en naar Lelystad daar doorheen vliegt. 
 
To70 consultants: deskundige inzake geluidscontouren. Zij hebben ook MER voor Lelystad 
gemaakt. 
To70: Geeft geluidsniveaus in grafiek neer.  
Verwachtte geluidseffecten zijn als volgt: 
Dalfsen tot 51 Db, bij Muggebeet tot 58 Db. 
Geluidsniveau berekend van een naderend toestel (representatief toestel voor wat hier te 
verwachten valt, Boeing 737-800, veel gebruikt door bijvoorbeeld Transavia), richting Lelystad 
vliegend in noordwestelijke richting op een constante hoogte van 6000 voet. Produceert geluid 
in de orde van 50 Db. In Dalfsen zou het dan gaan om 45-50 Db, buiten vliegpad (direct onder 
het vliegtuig) lager.  
Publiek We geloven het niet.  
Vervolgens tweede geluidssituatie: 6000 voet, dan dalen naar 3000 voet, dan Lelystad.  
Bij 6000 voet is geluid gelijk aan vorige simulatie, bij daling wordt er met lager motorvermogen 
gevlogen, dus dan is het geluidsniveau lager. Tot 3000 voet, dan moet er weer gas bij, dan 
worden de geluidsniveaus weer hoger: tot 60 Db.  
 
Jan Rooijakkers (JR), voorzitter Stichting Hoog Overijssel.  
JR: Lelystad is geen optie. Het heeft te grote gevolgen voor natuur, recreatie, gezondheid en 
kleine luchtvaart en woongenot van ongeveer een miljoen inwoners.  
Randvoorwaarden Lelystad zijn niet vervuld. Integratie en herindeling van het luchtruim heeft 
niet plaatsgevonden, geen overeenstemming op lijnen met Duitsland en België, voor 120 lijnen 
is nog geen afstemming.  
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Schiphol zou Mainport verkeer hebben en Eindhoven en Lelystad vakantieverkeer. Is bij 
Eindhoven niet gebeurd. Eindhoven en Schiphol zitten helemaal vol. Waarom zou dat voor 
Lelystad wel lukken.  
Dit kan anders en moet anders: 

- Direct hoger vliegen 
- Eerst herindeling luchtruim 
- Heroverweging Lelystad airport  
- Heroverweging NL luchtvaartbeleid.  

 
Vragenpanel: Rob Huyser, Hans Alders, Jurgen van Avermaete  
Publiek 
Er staan fouten in MER (bijvoorbeeld inzake geluid en gebied), maar MER-commissie wil niet 
met ons hierover spreken, want het is een gepasseerd station. Hoe staat u hiertegenover?  
RH: Commissie MER is zelfstandig en onafhankelijk, en valt niet onder mijn 
verantwoordelijkheid. Ik heb wel met diverse mensen gesproken over de MER, ik ontvang deze 
mensen graag, en ik zal op de vragen reageren. Ik geef u mijn woord, maar u kunt uw vragen 
ook stellen via internetconsultatie, want we zijn verplicht om hier netjes op te reageren. Dat 
zullen wij ook doen.  
Publiek 
De afgelopen jaren zijn er diverse rapporten van deskundigen verschenen die eigenlijk zeggen: 
Lelystad is ongelukkige keuze, want er moet eigenlijk eerst een herindeling van het luchtruim 
komen. Dat hebt u zelf ook gesteld. De overheid zegt: jammer dan. Waarom heeft u de 
opdracht niet teruggegeven?  
HA: Mijn opdracht is met partijen tot een advies te komen en niet tot een besluit. Besluit 
worden genomen door regering of parlement, niet door commissie-Alders. Het zou kunnen dat 
politiek zegt: “Dit is het verkeerde advies, we doen het niet.” Maar dat is nog nooit gebeurd. Ik 
heb met de regering niet alleen over de hogere luchtlagen, maar ook over de positie van de 
luchthaven discussie gevoerd, tot ongenoegen van veel partijen. Er was een tweede locatie, 
dichter bij Dronten, er lag een ruimtelijke studie uit 2008 dat dat beter zou zijn. Kamer heeft 
een motie aangenomen dat ik daar niet naar mocht kijken, want bestaande locatie Lelystad had 
voorkeur.  
Wij hebben gezegd dat regering eerst luchtruimvisie moest maken en dat heeft zij gedaan. 
Alderstafel heeft vragen gesteld of het bij Lelystad kan? Regering was van mening dat onze 
opmerkingen toch konden worden opgelost. Dat heeft geleid tot een door de Kamer gesteunde 
vraag om langs die lijn uit te voeren.  
RH: Hier zijn Kamervragen over gesteld, vragen zijn beantwoord, is openbaar en te vinden op de 
website.  
Publiek 
Schiphol gebruikt met haar 500.000 vliegbewegingen maar 30 procent van het hogere 
luchtruim. Waarom kunnen die 10.000 vliegbewegingen niet in het hogere luchtruim?  
JvA: Ik zou niet weten waar die vergelijking gemaakt is.  
Publiek  
Dit komt uit een Helios overleg 
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JvA: we hebben 5 luchtruimsectoren voor 4 windrichtingen, met name sector 2 en 3 richting het 
zuiden zitten aan de grenzen van hun capaciteit. Sector 1 is geen issue, 4 en 5 verwachten we 
niet veel Lelystadverkeer. Sector 2 en 3 zijn vol, daar zit militaire activiteit en die van ons. We 
zetten een belangrijke stap door de verhuizing van het militair radarcentrum naar Schiphol, dat 
zijn stappen om luchtruim aan de zuidkant te verbeteren. Direct om ons heen zijn ook velden in 
het buitenland die groeien: Brussel moet ingepast, Düsseldorf, ook Maastricht loopt tegen 
capaciteitsgrens. Dat is het probleem, nu het verkeer zo hard groeit, dat iedereen tegen 
capaciteitsgrenzen aanloopt in de luchtruimsectoren.  
Publiek 
Vraag aan provincie Overijssel: hebt u die randvoorwaarden inderdaad zelf geschetst?  
Annemieke Traag: ja, die zijn 2013 en 2014 ingebracht door Gelderland en Overijssel. Provincie 
Gelderland vertegenwoordigde toen Overijssel.  
 
 
Publiek 
Ik woon in buitengebied waar het stil was. Alle vliegtuigen die overkomen gaan veel meer 
lawaai maken dan werd getoond. Filmpje was een beetje bullshit. Nu hoor ik dat de Veluwe 
wordt ontzien. Ik vraag me af: zijn dieren belangrijker dan mensen? 
RH: We doen er alles aan om te zorgen dat het geluid minder wordt.  
JvA: Ik kan bevestigen dat we eerst twee routes hadden die Noordelijker splitsten, dat we nu 
opdracht hebben om voorbij Apeldoorn pas die splitsing te maken. Dat betekent dat het toestel 
eerder over bepaalde sectorgrens heengaat waardoor hij daarna sneller door kan klimmen.  
Publiek 
Ik heb een aanvullende opdracht: de simulatie zoals die werd gegeven was in dalende vlucht in 
bebouwde kom. In het Vechtdal ten zuiden van de Vecht hebben wij recreatiegebieden. Ik heb 
in maart met burgemeester een vlucht gemaakt, exact de route die zou worden gevlogen, er 
gebeurt niets anders dan over campings vliegen. Mijn vraag: kunnen jullie een nieuwe simulatie 
maar dan vanuit het perspectief van de campings en dan in horizontale vlucht in plaats van 
daling.  
RH: Als we dat doen dan staat er weer iemand anders op met eigen situatie. Dus hoeveel 
simulaties moeten we maken? Geluidsbeleving is persoonlijk, het gaat ook om de orde van 
grootte. Er is altijd achtergrondgeluid. Ik zie er niet veel in om nieuwe kostbare filmpjes te 
maken.  
Publiek 
Er is rekening mee gehouden dat Lelystad van alle kanten aanvliegbaar is om het aantrekkelijk 
te maken. Is het mogelijk om bij minst belastende route meteen zo hoog mogelijk te gaan? Ik 
denk aan Hong Kong, waar je eerst gedwongen wordt ver weg over zee, de meest veilige route, 
zo hoog mogelijk te vliegen. Is hiernaar gekeken?  
HA: Het mooiste zou zijn als je richting Londen rechtstreeks vanaf de baan kan vliegen. Dat kan 
niet. Dat betekent dat vliegtuigen van Lelystad naar Londen buitenom TMA Schiphol (primair 
gebied Schiphol waar geen verstoring mag zijn) moeten en een langere route vliegen. Er is niet 
geredeneerd vanuit individuele luchthavens, er wordt geredeneerd vanuit gebruik luchtruim in 
Nederland.  
Publiek 
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Is het mogelijk om van Lelystad te vertrekken en landen in één richting, namelijk de minst 
belastende richting? Waar je ook naar toe gaat?  
JvA: Nee. Dat kan niet. Een route die via Friesland/Groningen en dan met een bochtje via de 
Schiphol TMA (kernluchtruim Schiphol) weg richting de Noordzee ging heeft het niet gehaald, 
want is geen efficiënte route. We hebben geprobeerd om over Schiphol TMA te komen. 
Interferentie Schiphol en militaire activiteit zijn bottlenecks.  
Publiek  
Elke keer is het verkeer van Schiphol het probleem. Er is in 2009 al bepaald dat de herindeling 
luchtruim er moet komen. Is daar al een begin mee gemaakt? Zou deze herindeling niet eerst 
gemaakt moeten worden voordat Lelystad opengaat?  
RH: De luchtruimvisie is vertraagd. Veel is gedaan, maar de luchtruimindeling kost meer tijd dan 
voorzien, dat lukt niet voor 2023. Dat is helaas niet anders. Dat betekent dat eerste vier jaar 
maar een ontwikkeling in Lelystad is van 10.000 bewegingen. Dus een aantal zaken zijn minder 
optimaal dan in de toekomst.  
 
 
Publiek  
Hoe kan het dat in het MER-rapport niets te vinden is over geluideffecten bij daling van 
Lemelerveld naar Zwolle. Is dit verkeerd ingeschat? Of zijn er bewust dingen weggelaten? Het 
bestaat niet dat de decibelcontouren zo lopen. 
HA: Het is niet nieuw, dat we bij de bocht van Zwolle en Kampen naar 3000 voet zouden gaan. 
Dit zit in de MER, zit in plannen.  Dit is gepresenteerd, ook in Zwolle. We kunnen overal aan 
6000 voet voldoen, behalve bij het landen vanuit zuidelijke richting.  
Publiek  
Dat klopt. Die hoogteberekening staat erin, maar geluidsberekeningen zijn absoluut niet 
kloppend met het daalprofiel. Er is niets mee genomen over beleving van de overlast. Overlast 
zou zogenaamd klein zijn, en daarom zijn we in deze regio geen belanghebbende geworden. 
HA: Ik weet niet waar het vandaan komt dat u geen belanghebbende bent. In Zwolle heb ik zelf 
de routes gepresenteerd. Er waren vele avonden waar route voor route werd gepresenteerd, 
en overal hebben we laten horen hoe het geluidsniveau zou zijn.  
Publiek ze staan erin, maar die geluidsberekening is absoluut niet kloppend met het daalprofiel. 
Bij 900 meter hoogte zijn er 60 Db pieken en 48 Lden. Dat staat er niet in, maar er wordt 
gesuggereerd dat het minder dan veertig is. Dat is ronduit een leugen in dit rapport.  
Publiek  
Ik ben zweefvlieger ik mag nu tot 6000 voet. Ben ook verkeersvlieger, er is een gebied vanaf 
6500 voet tot 10.000 voet, dat gebied wordt naar ons inzien niet gebruikt. Is misschien 
ingewikkeld, maar als u uw best doet, zou u het daarvoor kunnen aanwenden.  
Is er braakliggend gebied?  
JvA: Onze eerste doelstelling is veiligheid. Maar u kunt zweefvliegen boven 4500 voet.  
Publiek  
Er wordt hier van alles gesimuleerd, maar huur een Boeing en ga eens op zomeravond 
vliegen.Dan heb je pas de echte praktijk.  
JvA: Het is een interessante proof of the pudding om die route te gaan vliegen.  
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HA: Vliegtuigen produceren geluid. We kunnen heel verschillend denken over wat dat geluid is. 
Ik kan mij voorstellen dat dat in stiltegebieden anders wordt ervaren. Produceren vliegtuigen 
geluid? Ja. Blijft het binnen de normen, met de wet in de hand? Ja.  
U zult registreren dat die vliegtuigen er zijn op een bepaald moment, en bepaalde plaatsen. We 
beweren ook niet dat er niets aan de hand is.  
Publiek  
Vorige vraag over braakliggend luchtruim, is dat beschikbaar?  
JvA: Dat luchtruim wordt nu ingericht en bediend voor het Schipholverkeer. Er zijn serieuze 
opties die we zelf bekijken. Maar dan begin je eigenlijk met herindeling luchtruim, waar een 
aantal basisvragen voor zitten, die onder andere verband houden met sector 2 en 3 waar 
militaire gebieden zitten. Waar komt bijvoorbeeld het militaire oefengebied? Eerst moet daar 
antwoord op komen. Vervolgens komen de vervolgvragen. Het is een valide deeloplossing van 
groter geheel, maar niet klaar voor 1 april 2019 als Lelystad open gaat. 
Publiek  
Ik hoor veel woorden, maar weinig echte informatie gericht op dit gebied. De presentatie in 
2014 was destijds tijdens Nederland-Chili. Daar had ik toen meer oren voor. Het gemiddelde 
nemen van geluidscontouren werktn niet. In 2009 konden mensen al beginnen aan luchtruim. 
Als het nu moet, laat Lelystad dan maar even wachten tot het klaar is.  
Publiek 
Ik woon hier pas sinds kort, hierheen gevlucht vanuit Amstelveen. Hoe kan het dat een 
provincie zich laat vertegenwoordigen door een collega provincie, en niet voor haar eigen 
belang opkomt?  
Daarnaast stelt u dat aantal vliegbewegingen tot 2023 gemaximeerd zijn tot 45.000. Dat aantal 
zal overstegen gaan worden. Het wordt nooit minder. Daarnaast noemt u dat u incidenteel 
weleens lager dan 6000 voet moet gaan. Kunt u dit kwantificeren en staan daar sancties op als 
dit te vaak gebeurt?  
JvA: 2023: daar hoort niet het getal 45.000 bij. Onze inschatting is dat maximaal 10.000 
vliegbewegingen mogelijk zijn. Helios, een onafhankelijk bureau, gaf daar ook oordeel over, die 
hanteren dezelfde bovengrens.  
Wat betreft incidenteel lager: het luchtruim onder 6000 is soort vluchtstrook: dus als het nodig 
is moet de verkeersleiding die kunnen gebruiken. Dit is niet te kwantificeren. Als de noodzaak 
er is zal dat luchtruim gebruikt worden voor een veilige afhandeling. Want veilig is het 
criterium. 
RH: Er werd gevraagd naar grenzen: er is een harde grens van 45.000 bewegingen, dat staat in 
het luchtvaartbesluit. Als dat in de toekomst door de politiek wordt heroverwogen, dan moet 
dat het hele traject door van democratische besluitvorming en wetgeving.  
Publiek 
Vorig jaar is er een prijsverlaging van 11 procent van landingsrechten doorgevoerd. Je zou 
verwachten dat je door die prijsdumping iedereen naar Schiphol trekt.  
RH: Het zijn luchthaventarieven, niet de landingsrechten die in rekening worden gebracht. 
Schiphol mag niet meer in rekening brengen dan de kosten die ze maakt. Zit in wetgeving en 
daar moet Schiphol zich aan houden. Daar wordt ook op gehandhaafd. 
Publiek 
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Suggestie: ga aan het werk om in de Noordzee een vliegveld te beginnen. De dijken tussen 
Kampen en Elburg gaan ze verhogen. Straks staan we onder water.  
Publiek 
Over het wachtgebied is vrijwel niets verteld op de simulatie en het is niet ingetekend. Dat 
geeft mij een naar gevoel. Het wachtgebied is gesitueerd boven Hellendoorn, Lemelerveld. 
Volgens mij kan daar maar een vliegtuig wachten. In de eerdere ontwerpen zag ik vier lagen, 
vier vliegtuigen boven elkaar. Kan er 1 wachten, waar moeten dan anderen heen?  
JvA: Zo’n ontwerp hebben wij niet. Wij denken een keer per kwartaal het wachtgebied nodig 
hebben met 1 level. Op 6000 voet laten we een vliegtuig een of twee rondjes draaien, wat 
nodig is om nadering in te zetten. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zich voordoet wat u 
beschrijft. Zelfs als er een tweede zou zijn, dan kan dat vliegtuig niet op 7000 voet, want dat is 
het luchtruim voor Schiphol, dan zal dat vliegtuig op lager niveau moeten vliegen (op 5000 
voet). Maar dit is uitzonderlijk. 
Publiek  
Het gevoel van deze avond is niet goed. Wij zitten hier als ondernemers. Hebben de 
staatssecretaris en de minister rekening gehouden met de grote sociaaleconomische belangen 
van toerisme & recreatie op de Veluwe en in Overijssel? Wat gaat er gebeuren met onze 
belangen?  
RH: Ik hoor uw geluid, maar we hebben er in dit traject alles aan gedaan om te zorgen dat 
routes zo goed mogelijk zijn. De eerste vier jaar zullen de aansluitroutes niet optimaal zijn. 
Vliegtuigen maken geluid. We hebben de routes zo goed mogelijk ingepast, de 
luchtruimherindeling zal in de toekomst de routes wellicht beter passend maken . In de hele 
besluitvorming hebben we alle wettelijke normen in acht genomen. Bijvoorbeeld bij 
luchtkwaliteit dicht bij de luchthaven wordt geen enkele norm overschreden. Daar zijn we heel 
transparant in geweest.  
Publiek 
Waarom is er niet vooraf overlegd inzake sociaaleconomische belangen? Hoeveel 
werkgelegenheid hebben wij gebracht? Wij zijn onze kip met de gouden eieren aan het 
slachten. Wat nu aan de hand is, is niet meer te herstellen. Stel het uit tot de zaken goed 
geregeld zijn.  
HA: We voeren de discussie verkeerd. Het gaat niet over Lelystad, het gaat over luchtverkeer 
Nederland. Zes verschillende kabinetten kwamen tot de conclusie dat de economische 
betekenis zo groot is dat groei geaccommodeerd moet worden. Belangrijke rol speelt hierbij 
onze internationale positie, en bijvoorbeeld de positie van Amsterdam in de financiële markt. 
Nederlandse politiek heeft gezegd dat het moet gebeuren.  
Er zijn nu 498000 vliegbewegingen op Schiphol. Het maximum is 500.000. Er moet capaciteit 
vrijgemaakt worden voor intercontinentaal verkeer. Het is een kwalitatieve discussie.  
Publiek  
Waar is Milieu bij dit ministerie van Infrastructuur en Milieu? Het gaat alleen om Infrastructuur. 
Ik heb vier jaar lang bij de aanvliegroute van Schiphol gewoond. Bedenk wat je doet want de 
wereld gaat eraan kapot. Als je klimaatontwikkeling ontkent dan ben je blind. 
Publiek Ik heb recent gelezen dat de heer Post is aangewezen door minister Kamp om 
Groningen airport op de kaart te zetten voor vakantie vluchten. 
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RH: Lelystad is de overloopluchthaven. Vakantievluchten Schiphol moeten over naar Lelystad. 
Het kabinet heeft gekozen voor overloop Lelystad (en Eindhoven). 
Publiek 
Wij maken wandelpaden over de Veluwe en in Gelderland. De lol is straks weg dankzij Lelystad. 
De heer Alders heeft straks tijd. Maak van de wandelpaden Alderspaden en ga vliegtuigen 
spotten.  
 
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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