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Informatie van het college aan de raad 

Onderwerp: Luchthavenbesluit Lelystad Airport en vervolg. 

Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 218843 / 219358 

Behandelend ambtenaar: B. bij ‘t Werk  

 
Aanleiding om te informeren 
In uw vergadering van 10 juli 2014 heeft u gesproken over de ontwikkelingen rond Lelystad Air-
port en heeft u ingestemd met onze zienswijze op het ontwerpluchthavenbesluit. In december 2014 
hebben wij u geïnformeerd over de informatievoorziening rond Lelystad Airport. 
Inmiddels is op 31 maart 2015 het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport van kracht geworden. 
Graag willen wij u informeren over de reactie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu 
(I&M) op onze zienswijze en het vervolgproces.  
 
Samenvatting 
Na jarenlange voorbereidingstijd is op 31 maart 2015 het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport 
van kracht geworden. Het ontwerpluchthavenbesluit heeft samen met het MER van 20 juni tot en 
met 31 juli 2014 ter inzage gelegen. De gemeente Oldebroek heeft een zienswijze ingediend van-
wege de voorkeursvariant route B+. Deze vliegroute gaat over het grondgebied van onze gemeen-
te. Rond het luchthavenbesluit is een aantal documenten verschenen waaronder het bijgevoegde 
Verantwoordingsrapport van 31 maart 2015, waarin het ministerie van I&M reageert op de inge-
diende zienswijzen. Er is gekozen voor bundeling van de inhoud uit de zienswijzen en adviezen 
naar thema’s. Vervolgens is een reactie gegeven op die thema’s. De individuele zienswijzen zijn 
dus niet afzonderlijk behandeld. 
Geconcludeerd kan worden dat alle onderdelen uit onze zienswijze zijn behandeld. Onze ziens-
wijze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Wel heeft de staatssecretaris aange-
geven dat er een hinderbelevings-/gezondheidsonderzoek zal plaatsvinden. De luchthaven zal 
daarvoor in aanloop naar de openstelling van de luchthaven voor groot verkeer (naar verwachting 
in 2018) een nulmeting laten uitvoeren. In de zienswijze heeft Oldebroek aangedrongen op een 
dergelijk onderzoek. De reacties op onze zienswijze uit het Verantwoordingsrapport zijn door ons 
samengevat in de bijgevoegde notitie Reactie op zienswijze Oldebroek.  
Nu het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport van kracht is geworden, zijn de voorbereidingen 
gestart om het mogelijk te maken dat er vanaf april 2018 daadwerkelijk gevlogen kan worden met 
grote passagierstoestellen. Tot die tijd zal de Aldertafel Lelystad de ontwikkeling begeleiden. Ook 
is er een Bestuurlijk Overleg Lelystad Airport (BOLA-overleg) waarin bestuurders van betrokken 
gemeenten vertegenwoordigd zijn. De gemeente Oldebroek volgde dit overleg tot nu toe op af-
stand. Nu vliegroutes over ons grondgebied liggen (de B+ variant), is onze wens om meer betrok-
ken te willen worden bij dit overleg. Daarom hebben wij ons aangemeld als deelnemer aan dit 
overleg. 
Voor de ontwikkeling van Lelystad Airport is het bijgevoegde Werkprogramma 2.0 Alderstafel 
Lelystad opgesteld. De ontwikkeling wordt langs een zestal werksporen uitgewerkt. Werkspoor 
Economie heeft als doel het versterken van de economische structuur in de brede regio rondom de 
luchthaven Lelystad. Vanwege het bedrijventerrein H2O zullen wij ons actief opstellen om hierbij 
aan te haken.  
Met betrekking tot het luchthavenbesluit is alleen een landelijk persmoment georganiseerd. Door 
het ministerie van I&M en de Aldertafel zijn geen aanvullende of lokale communicatie-/voor-
lichtingsacties gehouden. 
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Toelichting  
 
1. Inleiding  
Na jarenlange voorbereidingstijd is op 31 maart 2015 het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport 
van kracht geworden. 
Voordat een vliegveld daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, dient het Rijk een luchthavenbe-
sluit te nemen. In dit besluit worden onder andere het luchthavengebied, de regels, de grenswaar-
den, openingstijden en vluchtuitvoeringsbeperkingen opgenomen. 
Het ontwerpluchthavenbesluit heeft samen met het MER van 20 juni tot en met 31 juli 2014 ter 
inzage gelegen.  
De gemeente Oldebroek heeft een zienswijze ingediend vanwege de voorkeursvariant route B+. 
Deze vliegroute gaat over het grondgebied van Oldebroek. 
Rond het luchthavenbesluit is een aantal documenten verschenen waaronder het Verantwoor-
dingsrapport, waarin I&M reageert op de ingediende zienswijzen. Dit document zal hierna worden 
besproken. 
 
Nu het luchthavenbesluit is vastgesteld en onherroepelijk is, begint een nieuwe fase waarin voor-
bereidingen worden getroffen om vanaf april 2018 daadwerkelijk te kunnen vliegen met grote 
passagierstoestellen op Lelystad. Op dit proces en de positie van Oldebroek zal worden ingegaan.  
 
2. Historie 
Door het kabinet worden plannen ontwikkeld om vliegveld Lelystad uit te breiden. Een stap in dit 
proces is het nemen van een luchthavenbesluit. 
Door de Alderstafel is aan de staatssecretaris aangegeven dat routevariant B+ als minst belastende 
route is beoordeeld. De Alderstafel adviseert deze route toe te passen. De route gaat over het 
grondgebied van Oldebroek. Daarom heeft u in juli 2014 ingestemd met de indiening van een 
zienswijze op het ontwerpluchthavenbesluit en MER.  
Deze zienswijze is samen met de gemeente Elburg opgesteld. Toen is ook de behoefte ontstaan 
om een informatieavond van de Alderstafel in Elburg of Oldebroek te organiseren tijdens de ter 
inzagelegging van het ontwerpbesluit. De Alderstafel zag echter geen ruimte om een extra avond 
te organiseren. De provincie Gelderland heeft haar rol in deze kwestie in een brief toegelicht. Wij 
hebben u daarover in december 2014  geïnformeerd. 
 
3. Toelichting / uitwerking 
a. Inleiding 
In deze paragraaf wordt het verantwoordingsrapport besproken en zal worden ingezoomd op de 
beantwoording van de door de gemeente Oldebroek ingediende zienswijze. Tevens zal worden 
ingegaan op het vervolgproces aan de hand van het document Werkprogramma 2.0 Alderstafel 
Lelystad. Beide documenten zijn bijgevoegd. 
 
b. Verantwoordingsrapport 
Aantal zienswijzen 
Het ontwerp Luchthavenbesluit en het MER hebben met de bijbehorende stukken van 20 juni tot 
en met 31 juli 2014 ter inzage gelegen. In totaal zijn 956 zienswijzen binnengekomen binnen de 
gestelde termijn. Daarvan waren in totaal 17 reacties afkomstig uit de gemeente Oldebroek. 
 
Tabel 1: Herkomst en categorie reacties Oldebroek en buurgemeenten 
Kern/gemeente Aantal reac-

ties 
Categorieën reactie 

Hattemerbroek 0  
‘t Loo 1 1x ondernemer 
Noordeinde 2 1x bewonersorganisatie; 1x individuele inspreker 
Oosterwolde 7 2x (agr.) ondernemer; 5x individuele inspreker  
Oldebroek 4 1x gem. overheid; 3x individuele inspreker 
Wezep 3 3x individuele inspreker 
Totaal gemeente Oldebroek 17  
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Gemeente Elburg 19x  1x gem. overheid; 1x agr. ondernemer en 17x in-

dividuele inspreker 
Gemeente Kampen 21  
Gemeente Hattem 1 1x individuele inspreker 
Gemeente Heerde 2 1x gem. overheid; 1x individuele inspreker 
 
Reactie op zienswijze gemeente Oldebroek 
Alle ingediende zienswijzen zijn verzameld en geanalyseerd en vervolgens is hierop gereageerd. 
Er is gekozen voor bundeling van de inhoud uit de zienswijzen en adviezen naar thema’s. Vervol-
gens is een reactie gegeven op die thema’s. De individuele zienswijzen worden dus niet afzonder-
lijk behandeld. 
Elke zienswijze heeft wel een uniek nummer gekregen. De gemeente Oldebroek heeft het nummer 
140. Bij de verschillende thema’s zijn de nummers van de zienswijzen aangegeven die bij dat 
thema worden behandeld. 
In bijgevoegde door ons opgestelde notitie Reactie op zienswijze Ontwerp Luchthavenbesluit 
Lelystad Airport van de gemeente Oldebroek worden de reacties op onze zienswijze samengevat. 
 
Geconcludeerd kan worden dat alle onderdelen van onze zienswijze zijn behandeld. Onze ziens-
wijze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Wel heeft de staatssecretaris aange-
geven dat er een hinderbelevingsonderzoek zal plaatsvinden. De luchthaven zal daarvoor in aan-
loop naar de openstelling van de luchthaven voor groot verkeer (naar verwachting in 2018) een 
nulmeting laten uitvoeren. De luchthaven heeft toegezegd onderzoek te doen naar locaties voor 
geluidmeetposten en samen met de regio een goed monitoringsysteem, informatiesysteem en 
klachtenmanagementsysteem te ontwikkelen. Voor Oldebroek is van belang dat de nulmeting 
wordt voorbereid en uitgevoerd. 
 
Advies Commissie voor de milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportageprocedure voor de luchthaven Lelystad valt onder de Crisis- en herstel-
wet. Dit houdt onder andere in dat een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(hierna: Commissie m.e.r.) over het MER niet verplicht is. Om de zorgvuldigheid in het besluit-
vormingsproces te borgen, is besloten om de Commissie m.e.r. wel om advies te vragen. De 
Commissie m.e.r. heeft op 5 september 2014 het voorlopige toetsingsadvies uitgebracht.  
 
N.a.v. dit advies is een aanvulling op het MER opgesteld. Het gaat onder meer om: 
 Toevoeging van de informatie uit de drie addenda op het MER die in mei 2014 zijn ingediend 

(o.a. n.a.v. zienswijze Oldebroek); 
 Uitleg over de oorzaak van de veel lagere depositiecijfers dan in eerste instantie in het MER 

gepresenteerd (o.a. n.a.v. zienswijze Oldebroek), en 
 Geluidshinder en nieuwbouw van woningen bij routesets A, A+ en B (o.a. n.a.v. zienswijze 

Oldebroek). 
 
De adviescommissie m.e.r, heeft in het voorlopige en definitieve advies aanbevelingen gedaan. Zo 
zal voorafgaand aan de opening van de uitgebreide luchthaven een nulmeting in het kader van 
gezondheidbelevingsonderzoek beschikbaar zijn (o.a. zienswijze Oldebroek). 
 
In zienswijzen (o.a. Oldebroek) is aangegeven dat het uitvoeren van een passende beoordeling in 
het MER of voorafgaand aan het luchthavenbesluit, een wettelijke vereiste is die niet is nageko-
men. Over de depositie van stikstof is gemeld dat niet op de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) vooruit gelopen mag worden.  
In het Verantwoordingsrapport is daarover het volgende opgenomen: “Als de uitbreiding van de 
luchthaven niet via de PAS wordt gerealiseerd, wordt het advies van de Commissie opgevolgd. 
De passende beoordeling wordt dan na het vaststellen van het Luchthavenbesluit opgesteld door 
de luchthavenexploitant ten behoeve van de vergunningaanvraag op grond van de Natuurbe-
schermingswet 1998”. 
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c.  Vervolg 
Nu het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport van kracht is geworden, zijn de voorbereidingen 
gestart om het mogelijk te maken dat er vanaf april 2018 daadwerkelijk gevlogen kan worden met 
grote passagierstoestellen. 
Bij de voorbereidingen gaat het om veel acties. Zo moeten er tijdig gebouwen en infrastructuur 
worden aangelegd. Ook zal de landzijdige ontsluiting moeten worden geregeld. Om alles te rege-
len moeten bijna veertig vergunningen en ontheffingen worden verleend. De Alderstafel Lelystad 
blijft zich tot 2018 richten op het begeleiden van de overgang van de huidige naar de nieuwe situ-
atie. 
 
Communicatie 
Bij de ontwikkeling van vliegveld Lelystad naar Lelystad Airport zijn veel partijen betrokken. Dit 
vraagt om een goede interne afstemming tussen betrokken partijen, maar ook om een accurate 
informatieverstrekking naar buiten. Daarom is besloten de communicatie naar alle partijen te or-
ganiseren vanuit een communicatiewerkgroep.  
 
Digitale informatievoorziening 
De digitale informatievoorziening zal verlopen via de website www.alderstafel.nl. Dit wordt de 
belangrijkste bron van digitale informatievoorziening. De website wordt gezien als meest ‘onpar-
tijdige’ centrale plek waar in eerste instantie naar doorverwezen kan worden in geval van informa-
tievragen. Achter de schermen zal er hard aan gewerkt worden om deze website daartoe ook 
voldoende toe te rusten zodat de volledigheid en het actualiteitsgehalte optimaal worden geborgd. 
 
Vertegenwoordiging Oldebroek 
De gemeente Oldebroek valt in de deelnemerscategorie “Het Oude Land”. Hieronder vallen: 
 de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen; 
 de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort en Bunschoten; 
 de provincie Gelderland en de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 

Elburg en Oldebroek; 
 de Omgevingsdienst Noord Veluwe. 
 
Al deze partijen werden in diverse gremia rond Lelystad Airport waaronder de Alderstafel tot nu 
toe vertegenwoordigd door de provincie Gelderland. Dit zal ook zo blijven. 
De bestuurlijke vertegenwoordiger is gedeputeerde Josan Meijers. De ambtelijke vertegenwoordi-
ger is de heer Gertjan van Eijk.  
 
Thans wordt gestudeerd op een herschikking van de samenstelling het zogenaamde BOLA over-
leg. Dit is een overleg van bestuurders van gemeenten die betrokken zijn bij dit project. De ge-
meente Oldebroek volgde dit overleg op afstand, omdat de vliegroutes oorspronkelijk meer naar 
het westen en zuiden lagen. Nu vliegroutes over ons grondgebied liggen (de B+ variant), is een 
grotere betrokkenheid van Oldebroek bij dit overleg gewenst. Vanuit Oldebroek is inmiddels het 
signaal afgegeven dat wij graag willen deelnemen aan het BOLA-overleg. 
 
Werkprogramma 2.0 van de Alderstafel  
Voor de ontwikkeling van Lelystad Airport is een werkprogramma opgesteld. De ontwikkeling 
wordt langs een aantal werksporen uitgewerkt. Onlangs is het bijgevoegde Werkprogramma Al-
derstafel Lelystad 2.0 aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Een aantal werksporen (bijvoorbeeld Luchthavenbesluit en opstellen business case) is afgerond, 
terwijl andere werksporen nu juist op stoom komen. Het gaat om de volgende sporen: 
 
 Werkspoor landzijdige ontsluiting (o.a. aansluiting op A6; portefeuillehouder provincie Fle-

voland): Wensen op dit vlak vanuit met name de Noord-Veluwse gemeenten (o.a. Elburg en 
Oldebroek) zijn enkele jaren geleden onder de streep beland, maar het oude land wil hier toch 
alert blijven op nieuwe mogelijkheden die zich te zijner tijd wellicht alsnog zullen aandienen. 

 Werkspoor leefbaarheid (portefeuillehouder Lelystad Airport): Met name de voorgenomen 
ontwikkeling van een eenduidig en voor ieder te bereiken loket voor alle vragen en klachten 
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wordt ook belangrijk voor het oude land. Dit geldt ook voor de nulmeting in het kader van het 
belevingsonderzoek. 

 Werkspoor routes (portefeuillehouder ministerie I&M en Luchtverkeersleiding Nederland): 
De keuze voor routevariant B+ is nu definitief, maar er zal na de start van de passagiersvluch-
ten in 2018 nog wel worden nagedacht over wat kleine detailaanpassingen om de hinder op 
bepaalde plekken verder te beperken. Het is belangrijk om hier de vinger goed aan de pols te 
houden, om te voorkomen dat er problemen verlegd gaan worden naar het oude land.  

 Werkspoor economie (portefeuillehouder gemeente Lelystad): Het doel is het versterken van 
de economische structuur in de brede regio rondom de luchthaven Lelystad. Voor het oude 
land en m.n. ook voor Oldebroek vanwege H2O lijkt het interessant om hierbij aan te haken.  

 Werkspoor ruimtelijke inpassing (portefeuillehouder provincie Flevoland): Hierbij gaat het 
onder meer om de verankering van het luchthavenbesluit in ruimtelijk beleid van provincie en 
gemeenten. 

 Werkspoor vergunningen (portefeuillehouder gemeente Lelystad): Ten behoeve van de reali-
satie van de uitbreiding van de luchthaven is een veelheid aan vergunningen en ontheffingen 
nodig.  

 
Wettelijke commissie Regionaal Overleg Lelystad Airport  
Momenteel wordt de omvorming voorbereid van de wettelijk voorgeschreven Commissie-28 
Luchtvaartwet tot een Commissie Regionaal Overleg op basis van de Wet luchtvaart. De heer Bas 
Jan van Bochove is in opdracht van I&M ingevlogen als kwartiermaker. De heer Van Bochove is 
inmiddels aangesteld als voorzitter van de CRO Lelystad. 
In de huidige situatie is het oude land hierin niet vertegenwoordigd, iets wat formeel ook niet ver-
plicht is en waartoe nu ook nog geen aanleiding bestaat. Dat zal echter veranderen zodra de transi-
tie naar passagiersvluchten begin 2018 zijn beslag krijgt. Daarom is er vanuit de provincie 
Gelderland het signaal afgegeven dat de overheden op het oude land in de toekomst graag betrok-
ken willen worden bij de CRO Lelystad. 
 
4. Toelichting op eventuele niet openbaarheid van stukken  
Niet van toepassing. 
 
5. Communicatie 
Met betrekking tot het luchthavenbesluit is alleen een landelijk persmoment georganiseerd. Door 
het ministerie van I&M en de Aldertafel zijn geen aanvullende of lokale communicatie-/voor-
lichtingsacties gehouden. 
 
Bijlagen  

1. Kopie Collegevoorstel Instemmen met concept zienswijze ontwerp luchthavenbesluit en 
MER  Lelystad Airport d.d. 10 juli 2014.  

2. Kopie College-informatie Informatievoorziening rond Lelystad Airport.  
3. Kopie Brief gemeente Oldebroek Zienswijze Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad c.a.  
4. Besluit van 12 maart 2015 tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de luchthaven 

Lelystad (Luchthavenbesluit Lelystad) (besluit exclusief bijlagen). 
5. Verantwoordingsrapport op zienswijzen en adviezen Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad 

d.d. 31 maart 2015, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (blz. 1 t/m  17: inhoudsopgave 
en hoofdstukken 1 en 2). 

6. Notitie Reactie op zienswijze Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad Airport van de ge-
meente Oldebroek, d.d. 18 augustus 2015 (betreft samenvatting van punt 5). 

7. Werkprogramma 2.0 Alderstafel Lelystad.  
 
(De bijlagen 5, 6 en 7 zijn bijgevoegd; 1 t/m 4 liggen ter inzage bij de griffie.) 
  



- 6 - 

T:\Oldebroek\Griffie\raadstukken\raad 15 oktober  2015\Luchthavenbesluit Lelystad Airport en vervolg\College-informatie 
raad 15 oktober 2015 Luchthavenbesluit Lelystad Airport en vervolg.docx 

 
Oldebroek, 25 augustus 2015. 
 
Burgemeester en wethouders van Oldebroek, 

, secretaris drs. B. Brand MCM, , burgemeester mr. A. Hoogendoorn.
 


