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Zonder Lelystad Airport geen groei van Schiphol 
 
 
Afgelopen dagen werden we weer verrast door een mediaoffensief met als teneur de 
ontwikkeling van Lelystad Airport uit te stellen of zelfs af te stellen. Tegenstanders van een 
luchthavenontwikkeling bij Lelystad hebben kennelijk zoveel vertrouwen in het tot stand 
komen van het in november te nemen Luchthavenbesluit dat ze voor de hoorzitting van de 
Tweede Kamer op 25 juni aanstaande nog even alles uit de kast halen om te proberen dat 
besluit tegen te houden. Vandaar nog maar even het verhaal waarom luchthaven Lelystad als 
twin-airport van Schiphol nodig is en de argumenten daarvoor op een rijtje. 
 
KLM-topman Camiel Eurlings waarschuwde onlangs op een bijeenkomst in Noordwijk tegenover de 
verzamelde luchtvaartindustrie nog voor overcapaciteit en pleitte voor uitstel van Lelystad Airport met 
twee jaar. Zo worden meerdere discussies op diverse niveaus door verschillende partijen gevoerd 
waarbij het lijkt of ze deel uitmaken van een onderhandelingsspel. Het zijn veelal oneigenlijke 
discussies, waarbij het oorspronkelijke doel uit het oog wordt verloren. Het gaat bij Lelystad Airport om 
capaciteit. Lelystad Airport moet op de eigen merites worden beoordeeld.  
 
Ontwikkeling Lelystad Airport is een capaciteitsdiscussie 
De discussie loopt langs wat merkwaardige lijnen. In het Aldersakkoord Schiphol staat: “Onderzocht 
moet worden of, en zo ja in welke omvang, het verkeer dat niet bijdraagt aan de knooppuntfunctie van 
Schiphol kan worden uitgeplaatst naar regionale luchthavens.” Vervolgens spitst de discussie zich toe 
op de vraag wanneer dat dan het geval moet zijn: op 95 % van de maximale capaciteit ? Op 90 % van 
de maximale capaciteit ? Op basis van groeiverwachtingen  – die twee jaar geleden nog eens zijn 
bevestigd en op  verzoek van staatssecretaris Mansveld nu nog eens onder de loep worden genomen 
- is een percentage van 90 afgesproken. Oorspronkelijk was dit percentage bedoeld zodat de sector 
van het Rijk zou kunnen afdwingen dat er inderdaad voldoende capaciteit regionaal beschikbaar zou 
zijn, want “door de sector zal maximaal (!)  worden ingezet op de verruiming van het aandeel 
burgerverkeer op de militaire luchthaven Eindhoven en de uitbreiding van de regionale luchthaven 
Lelystad voor de overloop en groei van niet-mainportgebonden verkeer, in de omvang van circa 
70.000 vliegtuigbewegingen, voor zover hiervoor door het Rijk en de overige betrokken overheden de 
mogelijkheden worden gecreëerd.”   Kennelijk is de sector die redeneerlijn inmiddels vergeten. 
 
Maar in  feite is het niet relevant of de verwachte vliegtuigbewegingen in 2020 nu 510, 500, 490 of 480 
zijn. Schiphol loopt tegen de grenzen van haar capaciteit op. En zonder Lelystad kan Schiphol niet 
groeien. Dàt is pas slecht voor de luchtvaartsector én voor de Nederlandse economie. De ontwikkeling 
van mainport Schiphol is immers van vitaal belang. Daar is iedereen het over eens.  
 
Schiphol gaat Lelystad Airport gefaseerd ontwikkelen. Een ontwikkeling die gelijk oploopt met de 
marktvraag. In het ondernemingsplan, dat als onderlegger dient voor het in november 2014  te nemen 
Luchthavenbesluit, geeft Schiphol aan hoe zij op termijn van Lelystad een succesvol en rendabel 
vliegveld gaan maken. Lelystad is dan onderdeel van Schiphol die daarmee een concurrerende 
mainportluchthaven in een concurrerende regio kan zijn en vooral blijven. Omdat voor de aanleg van 
een nieuwe (verlengde) start- en landingsbaan, de bouw van een terminal, maar ook van de nodige 
infrastructuur (bereikbaarheid vanaf A6, busbanen voor openbaar vervoer, parkeerterreinen) tijd nodig 
is, is nù een Luchthavenbesluit nodig.  Dat vergt geen uitstel.  
 
Om een win-win situatie te creëren moeten we nu doorpakken 
Lelystad biedt de mogelijkheden voor groei van het luchtvaartverkeer waar die groei anders op 
Schiphol plaats zou vinden. Dat heeft 4 voordelen: 



 Het zorgvuldig tot stand gekomen Aldersakkoord uit 2008 is één en ondeelbaar en wordt 
uitgevoerd. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de capaciteitsgrenzen van Schiphol en zijn 
tevens de voorwaarden geformuleerd op basis waarvan de groei van Schiphol (op de langere 
termijn) kan worden veilig gesteld. Met nakoming van de afspraken uit het Aldersakkoord tonen 
zowel de overheid als de andere partijen aan de Tafel zich een betrouwbare partner.  
Let wel: Het openbreken van het Aldersakkoord is niet zonder risico. Het akkoord is een 
kaartenhuis gelijk: als een van de Aldersafspraken vervalt, vervallen ze allemaal en zakt de 
capaciteit van Schiphol bijvoorbeeld terug naar 480.000 vliegtuigbewegingen. Verschillende 
scenario’s zijn mogelijk: beperkte economische groei en meer hinder, minder hinder en minder 
economische groei of in het slechtste geval minder economische groei en meer hinder.  Het 
kabinet zal in ieder geval opnieuw een maatschappelijke discussie moeten initiëren over de 
ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland.  
 
Het is dus verstandig om recht te doen aan alle betrokken belangen en het Aldersakkoord uit te 
voeren en dit vervolgens te laten volgen door een evaluatie en eventuele bijstelling. Maar wel in 
die volgorde. 

 Het aantal gehinderden per vlucht is door de ligging in Lelystad een factor 10 lager dan het aantal 
gehinderden bij Schiphol. Uiteraard is elke gehinderde er 1 te veel; reden waarom we aan de 
Alderstafel van Lelystad hebben  afgesproken om routes over woonkernen vermijden. Daar waar 
wel hinder optreedt zijn we met het ministerie en LVNL in gesprek om te kijken hoe deze nog 
zoveel mogelijk kan worden verminderd. Sec kijkend naar de optredende milieuwinst kan Lelystad 
Airport niet snel genoeg worden ontwikkeld. In dat licht onderschrijf ik de opmerkingen van 
gedeputeerde Talsma om bij niet  nakomen van de afspraken uit het Aldersakkoord, dit akkoord 
open te breken.  

 Ontwikkeling van Lelystad Airport vloeit mede voort uit een belofte van het kabinet aan de regio 
om de economische ontwikkeling van dit nieuwe  - oorspronkelijk onder rijksgezag – ontwikkelde 
gebied te steunen. Daar is nu lang genoeg mee gewacht. Flevoland heeft die werkgelegenheid 
nodig. 

 Door nu al Lelystad te ontwikkelen ontstaat meer ruimte voor Schiphol om de intercontinentale 
hubfunctie verder te ontwikkelen, commercieel aantrekkelijke slot-paren te blijven uitgeven en te 
schuiven met geluidsruimte ten behoeve van een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod aan 
maatschappijen. Het is net zo’n ouderwetse schuifpuzzeltje. Als alles helemaal vol zit met maar    
1 hokje open ben je vele omwegen lang bezig om de puzzel te leggen. Met wat meer gaten gaat 
dat sneller en beter. 

 
Tenslotte nog dit. De eigenaar (Schiphol) wil investeren en haar 6

e
 baan aanleggen op Lelystad. 

Beleidsmatig zijn Kamer en kabinet het daar blijkens de Luchtvaartnota mee eens. Het bevoegd 
gezag werkt dus mee om hiervoor de juiste procedures te volgen. De regio is in meerderheid voor, zo 
bleek onlangs ook weer uit een meningspeiling . En los van dit alles begint iedereen zich heftig met de 
investeringsbeleid van Schiphol te bemoeien? Het moet niet gekker worden. 
 
 


