
Kritische(r) houding nodig ten opzichte van alle (!) rapporten over 
Lelystad Airport   
 
De bijna kritiekloze berichtgeving over de door tegenstanders van uitbreiding Lelystad 
Airport gemaakte ‘Analyse van de  economische schade door laagvliegroutes Lelystad 
Airport’ doet geen recht aan uitgangspunten en normen die aan  onderzoek op basis 
waarvan politieke besluitvorming moet plaatsvinden gesteld mogen worden.  Sterker: het 
lijkt erop alsof de normen die de stellers van deze analyse aan anderen (in casu: de 
overheid) opleggen, niet voor zichzelf van toepassing achten. Kritische vragen vanuit de 
journalistiek over de waarde van een dergelijk rapport  blijven helaas (nagenoeg) 
achterwege. Daarmee blijft het beeld hangen dat de uitbreiding van Lelystad Airport meer 
dan 5.000 banen in de toeristisch-recreatieve sector gaat kosten.  En dat klopt niet. 
 
Dit zijn enkele onjuiste beweringen c.q. fouten die de amateuronderzoekers van de actiegroepen 
HoogOverijssel en LaagvliegroutesNEE maken: 
- De constatering dat een maatschappelijke kosten baten analyse ontbreekt is onjuist; volgens 

de geldende richtlijnen van Onderzoek Economische Effecten Infrastructuur is door bureau 
Decisio een dergelijke analyse gemaakt. Als de makers van de ‘Analyse economische schade 
door laagvliegroutes Lelystad Airport’ daaraan – conform berichtgeving in NRC - geen waarde 
hechten stellen zij zich daarmee buiten het proces dat we volgens democratische principes in 
Nederland met elkaar hebben afgesproken. 

- Er wordt beweerd dat Friesland, Gelderland en Overijssel een grote vrijetijdseconomie 
hebben. Volgens het CBS gaat het om 2 tot 3 % van de totale provinciale economieën  (zie 
bijgaande tabellen). Een onderzoek naar de effecten van een luchthavenontwikkeling (zoals 
van Lelystad Airport)  zal betrekking moeten hebben op alle economische sectoren. Door 
alleen een analyse te geven op de sector vrijetijdseconomie, zou je kunnen spreken van een 
tunnelvisie bij de makers van betreffende Analyse. Op zichzelf waardevol, maar voor een 
compleet beeld zullen ook de andere sectoren onder de loep moeten worden genomen. 

- Een tel of rekenfout is gemaakt als het gaat om het vermelde aantal toeristische 
overnachtingen in Gelderland. Volgens CBS cijfers waren er in 2016 ruim 11 miljoen 
overnachtingen; de Analyse vermeldt bijna 3 miljoen overnachtingen meer. Deze fout zal dus 
hersteld moeten worden, tot herberekeningen moeten leiden; en mogelijk tot een (iets) 
andere uitkomst leiden. De cijfers van Friesland en Overijssel zijn wel juist weergegeven.  

- De gekozen methode van berekening van geluidsoverlast mist elke wetenschappelijke 
onderbouwing. De stelling dat recreatiebedrijven in een bandbreedte van 12 km. onder de 
zogenoemde laagvliegroutes failliet zullen gaan en geen toekomst hebben, is pure 
nattevingerwerk. Een simpele vergelijking met ervaringscijfers uit een vergelijkbare 
toeristische regio in een vergelijkbare situatie  (zuidoost-Brabant nabij Eindhoven Airport) laat 
zien dat daar de afgelopen 5 jaar het aantal toeristisch-recreatieve bedrijven alsmede het 
aantal banen in die sector is gegroeid.  

 
  
Kortom, de ‘Analyse van de  economische schade door laagvliegroutes Lelystad Airport’ – hoe goed 
bedoeld ook – is een losse flodder en kan niet serieus worden genomen. De journalistiek zou ten 
aanzien van dergelijke rapporten een wat kritischer houding mogen aannemen.  Een deugdelijk 
besluitvormingsproces is gebaat bij transparantie, waarin volgens procedures en regels wordt 
gewerkt (ook wat betreft onderzoek en rekenrapportages), waar voor- en tegenstanders zich in 
kunnen vinden. Alleen dan kan een zinvolle dialoog en discussie plaatsvinden.  
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