
PROVINCIE: NU DOORPAKKEN MET UITBREIDING LELYSTAD AIRPORT 

Regionaal-maatschappelijk kader
De regio staat achter de uitkomsten van het 
onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van 
Lelystad Airport en de bijbehorende vliegroutes. 
In de voorkeursvariant (de zogenaamde 
B+ vliegroute) komen de uitgangspunten van het 
regionaal-maatschappelijk kader, te weten het 
vermijden van woonkernen en het ontzien van 
natuurwaarden, zo maximaal mogelijk tot hun 
recht. Desondanks steunt de provincie de mogelijk-
heden voor experimenteerruimte, vergelijkbaar 
met die van Schiphol, voor mogelijke toekomstige 
optimalisatievoorstellen in de B+ vliegroute. 
Doel van deze experimenteermogelijkheid is om 
maatregelen, die mogelijk tot minder geluidshinder 
voor omwonenden leiden, eerst in de praktijk te 
testen voordat deze in regelgeving worden vastge-
legd. Onder een aantal randvoorwaarden, 
kan tijdelijk worden afgeweken van een aantal bij 
wet gestelde voorschriften. Het kan daarbij gaan om 
afwijkingen van baan- en routegebruik of vervan-
gende grenswaarden voor de geluidsbelasting.

De provincie is van mening dat het te nemen 
ontwerp-luchthavenbesluit helderheid moet 
verschaffen over de wijze waarop nadeelcompen-
satie in de directe omgeving van de luchthaven 
wordt toegepast. 

Agrarisch ondernemers moeten er op kunnen 
vertrouwen dat hun exploitatieresultaat er niet op 
achteruit gaat als gevolg van de effecten van de 
luchthaven. 

Motor Flevolandse economie
De provincie Flevoland ziet Lelystad Airport als 
een belangrijke motor voor de regionale economie. 
Het betreft in het bijzonder de versterking van 
Lelystad Airport als MRO-luchthaven (‘Maintenance, 
Repair and Overhaul’). De afgelopen jaren hebben 
zich onderhoudsbedrijven voor vliegtuigen geves-
tigd waaruit een sterke, veelbelovende groei van 
de werkgelegenheid is ontstaan. Uit onderzoek 
naar de economische ontwikkeling blijkt dat deze 
sector volop mogelijkheden biedt tot verbreding, 
gelijk oplopend met de onderwijsontwikkeling, 
in deze sector. Bedrijven in deze sector hebben 
groot belang bij een snelle uitbreiding van de 
luchthaven en bij noodzakelijke voorzieningen 
zoals luchtverkeersleiding en aanpassingen in het 
luchtruim. Dit is echter sterk afhankelijk van het 
rijk en Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL). 

Bereikbaarheid
Minister Schultz van Haegen en regionale partijen 
hebben in maart 2014 belangrijke afspraken beze-
geld over de bereikbaarheid van Lelystad Airport. 

Schiphol loopt de komende jaren tegen de grenzen van haar capaciteit aan. De afgelopen jaren is 
onder voorzitterschap van Hans Alders aan verschillende Tafels gewerkt aan een zorgvuldig 
opgebouwd akkoord. Met als uitkomst dat Lelystad Airport kan uitgroeien tot een capaciteit van 
45.000 vliegtuigbewegingen groot vliegverkeer per jaar. Daarmee vangt Lelystad een belangrijk 
deel van het niet mainport gebonden vliegverkeer van Schiphol op. Over dit akkoord bestaat 
grote consensus binnen Flevoland. De provincie Flevoland pleit ervoor om nu door te pakken met 
de uitbreiding van Lelystad Airport. 

FLEVLEVOLAND
R U I MI M T EVOOOOROPLOSSINGEN

OPLOSSINGEN

FLEVOLAND
R U I M T EVOOROPLOSSINGEN

ONTWIKKELING LELYSTAD AIRPORT

14
 4

07
 m

ei
 2

01
4

14 407 Lobbyleaflet LelystadAirport (CP).indd   1 03-06-14   15:34



Wat vooraf ging
Al vanaf het ontstaan van de provincie Flevoland wordt gesproken over de mogelijke ontwikkeling 
van een luchthaven. In 1993 werd Lelystad Airport eigendom van de Schiphol Group, waarmee het de 
huidige naam kreeg. Na vele jaren van voorbereiding is in 2004 de Planologische Kernbeslissing (PKB) 
vastgesteld, waarmee de ontwikkeling van Lelystad Airport in het Rijksbeleid is opgenomen. In 2006 is 
een overlegtafel onder leiding van de heer Alders opgericht om het kabinet te adviseren over de 
ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad. 
Uit onderzoek op basis van de ontwikkelingen in de luchtvaart werd namelijk een groeiverwachting 
naar 580.000 vliegbewegingen in 2020 geschat. Schiphol kan deze vluchten niet allemaal verwerken, 
aangezien de milieuruimte 510.000 vluchten op Schiphol toelaat. Om deze reden wordt het accommo-
deren van 70.000 vluchten op de regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad onderzocht door de 
zogenaamde Alderstafels. In 2010  komt de heer Alders met zijn advies over Eindhoven gevolgd door 
het advies over Lelystad in 2012. De kern van dit advies is dat Lelystad Airport zich in de komende 
decennia zou moeten ontwikkelen tot twin airport van Schiphol: een luchthaven die zal uitgroeien tot 
een capaciteit van 45.000 vliegtuigbewegingen groot vliegverkeer per jaar. Het ministerie van Infra-
structuur en Milieu (I&M) heeft begin april 2014 de aanvraag van Schiphol Group voor een Luchthaven-
besluit voor Lelystad Airport ontvangen, met het daarbij horende ondernemingsplan en de milieu-
effectrapportage (MER). Deze documenten worden betrokken bij het Luchthavenbesluit dat uiterlijk 
op 1 november 2014 dient te worden genomen.

Het is de bedoeling dat de A6 tussen Almere en 
Lelystad wordt verbreed naar een snelweg met 2x3 
rijstroken met een extra aansluiting op de A6 en 
een verbinding naar de luchthaven. Daarbij hoort 
ook een goede openbaar vervoerverbinding tussen 
station Lelystad Centrum en de luchthaven. Tevens 
worden er maatregelen getroffen om de bestaande 
infrastructuur beter te kunnen benutten.

Nu doorpakken
De plannen voor uitbreiding van de luchthaven 
leggen al decennia lang een claim op dit gebied, 
dat ook voor andere ontwikkelingen open staat. 
Denk bijvoorbeeld aan natuur- en agrarische 
ontwikkeling of het plaatsen van windturbines. 
Agrarisch ondernemers, gevestigd in de omgeving 
van de luchthaven, ondervinden problemen bij het 
maken van toekomstplannen en het aangaan van 
leningen voor de daarbij horende investeringen. 
Onderwijsinstellingen hebben concrete plannen om 
te investeren in luchtvaart gerelateerd onderwijs, 
maar wachten eveneens op duidelijkheid. 
Ook ondernemers zijn terughoudend met vestiging 
c.q. investeringen op en rondom de luchthaven. 
‘Last but not least’ hebben de inwoners van 
Flevoland recht op besluitvorming. 

Het moment is daar om knopen door te hakken.  
Belangrijke stappen ten aanzien van onder andere 
de bereikbaarheid zijn gezet. Dankzij het vele 
voorbereidende werk aan de gezamenlijke Tafel 
onder voorzitterschap van de heer Alders, is er 
ruime consensus over de uitbreiding van Lelystad 
Airport. Dat geldt zowel voor partijen binnen 
Flevoland als voor partijen in de omliggende 
provincies Gelderland en Overijssel. Het is tijd om 
recht te doen aan alle betrokken belangen en het 
Aldersakkoord uit 2008 uit te gaan voeren.

De provincie Flevoland verzoekt Kamerleden deze 
punten en de reactie van het kabinet mee te nemen 
in de bespreking van het ontwerp-Luchthavenbesluit 
Lelystad Airport. Het is essentieel dat uiterlijk 
op 1 november 2014 het Luchthavenbesluit voor 
Lelystad Airport wordt genomen om er zeker van 
te zijn dat:

• Lelystad Airport vanaf 2018 operationeel is;
• De MRO-activiteiten voortgang kunnen vinden 
 met uitzicht op uitbreiding;
• De regio de duidelijkheid krijgt waar ze al zo lang  
 op wacht.
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