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Persbericht 

 
Milieueffectrapport luchthavenbesluit Lelystad Airport 
 

Effecten van laag vliegen goed beschreven 
 

De Commissie m.e.r. heeft het geactualiseerde milieueffectrapport voor Lelystad 

Airport beoordeeld. Ze vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. 

Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor 

in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden. Ze adviseert de minister om 

de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De minister van I&W wil het gebruik van Lelystad Airport vastleggen in een luchthaven-

besluit. Hierdoor kunnen grote passagiersvliegtuigen de luchthaven aandoen. Het gaat 

om maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. 

 

Voor dit besluit is in 2014 een milieueffectrapport opgesteld. Hierin is nu een aantal 

gewijzigde inzichten verwerkt. Zo is in de beginjaren sprake van tijdelijke aansluitroutes 

en is het woningenbestand geactualiseerd. Ook zijn enkele foute invoergegevens ge-

corrigeerd. Het gaat om fouten in de stuwkracht en de vlieghoogte van naderende vlieg-

tuigen. 

 

De minister heeft de Commissie gevraagd het geactualiseerde rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op som-

mige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoer-

gegevens hierop blijkt klein. Nieuw is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlo-

gen, waardoor in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidpieken optreden. 

Die hangen onder andere af van het vliegtuigtype en het moment waarop vliegtuigen 

doorklimmen. Het rapport gaat ervan uit dat als het aantal van 10.000 vliegbewegingen 

wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld, waardoor de tijdelijke lage aansluitroutes 

niet meer nodig zijn. Mocht dit later anders worden, dan bestaat de kans dat het rapport 

opnieuw moet worden geactualiseerd. 

 

De Commissie concludeert dat de minister nu beschikt over alle essentiële milieu-infor-

matie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister 

om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder 

van de luchthaven. Tot slot merkt ze op dat het beheersen van de milieugevolgen van 

de luchtvaart (klimaat, geluid), gebaat is bij een strategische studie die effecten van 

mogelijke keuzes met elkaar vergelijkt. 
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