
Zienswijze 
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad 

en de geactualiseerde MER 2108



In strijd met informatie aan Parlement, bewoners, 
bestuurders, onwettig, onvolkomen, incompleet,…
1. Selectiviteitsbeleid wordt niet uitgevoerd

2. In strijd met het gestelde bij en krachtens de Wet luchtvaart zijn de grenswaarden van de 
eerste fase voor maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen niet in artikel 3 van het 
luchthavenbesluit opgenomen

3. Deel aansluitroutes (B+) ten onrechte en onbevoegd vastgesteld in luchthavenbesluit

4. Aansluitroutes ten onrechte niet gelijktijdig vastgesteld met luchthavenbesluit

5. Artikel 1.11 Chw (uitsluiting alternatievenonderzoek) niet van toepassing op MER 2014 en 2018

6. Effecten eindsituatie 45.000 vliegbewegingen ten onrechte niet volledig in MER betrokken

7. Milieueffecten (varianten) laagvliegroutes ten onrechte niet in MER betrokken

8. Geluidsberekeningen zijn niet conservatief uitgevoerd; milieueffecten worden onderschat 

9. Toepassing van Doc29 (verplicht vanaf 1 jan 2019) zal leiden toe andere geluidcontouren

10. Laterale geluidsverzwakking NRM sterk verouderd

11. Veel hogere meetwaarden Belevingsvlucht is indicatie voor fouten in MER 2018



In strijd met informatie aan Parlement, bewoners, 
bestuurders, onwettig, onvolkomen, incompleet,…
12. Gebruikte geluidstabellen niet geldig bij temperatuur van 15°C

13. Onterecht gebruik van optie ‘afschermingsfactor = 1’ in geluidsberekeningen

14. Cumulatie van effecten vliegverkeer Schiphol ontbreekt

15. Stikstof: Tekortkoming inspraak; verplichting beschikbaar stellen gereserveerde ruimte PAS  

16. LHB in strijd met bepalingen uit Wet natuurbescherming. Dit brengt met zich dat het 
luchthavenbesluit niet kan worden vastgesteld en dat het Luchthavenbesluit Lelystad 
onrechtmatig is.

17. Gegeven de grote nationale opgave om de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen, en 
het feit dat opening van LA juist zal leiden tot aanzienlijk meer CO2-uitstoot, dient u uw 
verantwoordelijkheid te nemen en af te zien van het faciliteren van uitbreiding van het 
vliegverkeer.

18. LA heeft, vooral in combinatie met laagvliegen, wèl een verhoogd risico  op vogelaanvaringen. 
Dit risico kan makkelijk driemaal groter zijn dan voor een veilig vliegveld aanvaardbaar wordt 
geacht



In strijd met informatie aan Parlement, bewoners, 
bestuurders, onwettig, onvolkomen, incompleet,…

19. Het voorgenomen besluit is niet gebaseerd op de nieuwste inzichten en normen/richtlijnen ten 
aanzien van de gezondheidseffecten van vliegverkeer. 

20. Het positieve welvaartseffect van € 5,47 miljard is veel te rooskleurig berekend, het werkelijke 
effect is slechts 20% hiervan.  

21. Het gestelde in par. 6.1.2 van de NvT op het LHB m.b.t. de gevolgen voor de toeristische sector 
in de regio is gebaseerd op onvolledige informatie en feitelijk onjuist.  

22. De negatieve effecten van de geluidshinder onder de laagvliegroutes, buiten de directe 
omgeving van Lelystad Airport, zijn substantieel en ten onrechte niet meegenomen in de 
afweging die tot dit besluit hebben geleid.  

23. Verder dient eerst een monitorings- en handhavingsprogramma opgesteld en vastgesteld te 
zijn, vóórdat het luchthavenbesluit definitief wordt vastgesteld

24. Enzovoort, enzovoort



Vliegverkeer leidt tot extra depositie stikstof

Het Luchthavenbesluit is in strijd met de Wet natuurbescherming, 
omdat:

• LA niet (meer) is aangemeld als prioritair project voor het PAS;

• Ten onrechte geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd;

• Te hoge Stikstof depositie, ook op Natura 2000 gebieden.

NB:
• Emissie stikstof boven 1000 meter niet berekend

• Werkelijke depositie is dus meer 



Systematisch te laag berekende geluidbelasting

Vastgelegde geluidscontouren en bijbehorende grenswaarden niet 
representatief voor de werkelijk te verwachten situatie, omdat:

• uit metingen is gebleken dat werkelijke geluidsniveaus significant (tot 
meerdere decibellen) hoger zijn dan berekend;

• niet is gewerkt met de meest actuele inzichten, waaronder:
• berekeningen met verouderde, niet accurate rekenmethode (NRM i.p.v. Doc29);

• foutief gebruik van laterale geluidsverzwakking;

• berekeningen met niet geconverteerde geluidstabellen (25⁰ C in plaats van 15⁰ C);

• geen cumulatie met Schipholverkeer.



Geluid sterk afhankelijk van luchttemperatuur

Gemeten 
geluidniveaus bij 
lokale atmosfeer 

(testcondities)

Geluidniveaus in 
database bij 
standaard 

atmosfeer (25⁰ C)

Geluidsberekening 
bij gemiddelde 
Nederlandse 

atmosfeer (15 ⁰)

Conversie 1 Conversie 2



Gerekend met verkeerde tabellen
(25⁰ C in plaats van 15 ⁰ C, hogere temperatuur dempt meer)

> 1 dB
> 1 dB vanaf 
1800 m

Fo
u

t 
(d

B
)

Schuine afstand tot vliegtuig (m)



Gerekend met verkeerde tabellen
(25⁰ C in plaats van 15 ⁰ C, hogere temperatuur dempt meer)

> 1 dB
> 1 dB vanaf 
1800 m
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Systematische fout:
Te lage geluidsbelasting

Schuine afstand tot vliegtuig (m)



Gerekend met te veel geluidafscherming 

> 1 dB



Gerekend met te veel geluidafscherming 

> 1 dBFout/niet-conservatief gerekend:
Te lage geluidsbelasting



Ter vergelijk: horizontaal vliegen op 6000 voet (1828 m)

Gemeten piekniveau “Belevingsvlucht”:  +/- 58 dB
Berekende piekniveau “MER”: +/- 54 dB 
Verschil: +/- 4 dB
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Cumulatieve fout tgv verkeerde temperatuur en afscherming



Ter vergelijk: horizontaal vliegen op 6000 voet (1828 m)

Gemeten piekniveau “Belevingsvlucht”:  +/- 58 dB
Berekende piekniveau “MER”: +/- 54 dB 
Verschil: +/- 4 dB

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Fo
u

t 
(d

B
(A

))

Horizontale afstand tot vliegbaan (m)

Cumulatieve fout tgv verkeerde temperatuur en afscherming
Fouten zijn cumulatief



Veiligheid: 
Vogelslachtoffer-statistieken 2010-2017 niet in MER

0.6 vogelaanvaringen per 10.000 vliegbewegingen



Verhoogd risico op vogelaanvaringen



Verhoogd risico op vogelaanvaringen

12 vogelaanvaringen per 10.000 vliegbewegingen
(4 wordt gezien als ‘veilig’)



Hoog risico op vogelaanvaringen in Kop van Overijssel
(Bron: AIP = Aeronautical Information Publication) 

Flevopolder, Noordoostpolder en kop van Overijssel aangeduid als HEAVY RISK gebied, inclusief 
ooievaarskolonies



En wat zegt het MER en de NvT LHB?



Zienswijze 
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad 

en de geactualiseerde MER 2108



Risico voor inzittenden niet in beeld



Klimaat

• Toename vliegen is belangrijke factor bij klimaatdoelstellingen

• Nederland moet cf. Urgenda-arrest van 9 oktober 2018 acteren:

per 2020 -/-25 % van de CO2 -uitstoot t.o.v.1990 te realiseren.

• Op korte termijn géén oplossing:
• Andere brandstof moeilijk (ook bio-fuel is problematisch)

• Synthetische brandstof is oplossing, maar over min. 5-10 jaar

Langere afstanden passagiersvervoer weinig andere opties.

• Alléén door volume beperking of reductie haalbaar.

• Ook om die reden LA niet open. Voegt ca. 1 Miljoen ton toe



Schiphol grootste uitstoter



Emissies luchtvaart moeten omlaag

Aan NL toe te rekenen Luchtvaart 


