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Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER
3.4 Overzicht te onderzoeken milieueffecten 
Het MER beschrijft en vergelijkt de milieueffecten op basis van deze notitie en het advies van het bevoegd 
gezag voor de MER naar aanleiding van zienswijzen ingediend bij de ter inzage legging van het voornemen en 
van door het bevoegd gezag ontvangen adviezen. Onderzocht wordt op welke wijze nadelige effecten kunnen 
worden beperkt of gecompenseerd. Ook worden de effecten op Natura 2000 gebieden onderzocht, inclusief de 
gebieden die onder de invloedssfeer van Natura 2000-gebieden staan. Een aantal effecten zal direct 
samenhangen met de plaats waar de activiteit plaatsvindt, zoals de effecten voor de bodem en de 
waterhuishouding ter plaatse van de baanverlenging. Andere effecten, zoals de geluidshinder, zullen meer een 
regionaal karakter hebben. Het studiegebied voor het MER is bepaald door de reikwijdte van de milieueffecten.
Vooralsnog is als studiegebied bepaald: geheel Flevoland, de Noordwest Veluwe, het Gooi, de 
Noordoostpolder, het Markermeer en de randmeren. Het studiegebied is niet steeds hetzelfde maar hangt af 
van de te onderzoeken milieueffecten. 
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER

3.5 Toelichting op de te onderzoeken milieueffecten 
Geluidsbelasting
De 70, 56 en 48 dB(A) Lden geluidscontouren zullen worden berekend. Op verzoek van de 
omliggende gemeenten zal ook de 40 dB(A) Lden geluidscontour worden berekend. De 
Lden geluidsbelasting bevat de bijdragen van al het luchthavenluchtverkeer. Er worden 
geen aparte BKL-zones en Ke zones meer berekend. De contouren van de voorgenomen 
activiteit worden vergeleken met de corresponderende contouren van de 
referentiesituatie. Deze contouren worden gepresenteerd op een actuele 
achtergrondkaart. Hierbij wordt het oppervlak, het aantal woningen en geluidsgevoelige 
bestemmingen dat zich binnen de contour bevindt voor beide situaties gepresenteerd. Met 
deze gegevens worden uitspraken gedaan over aantallen inwoners, gehinderden en 
personen waarbij kans op een slaapverstoring bestaat. Hoewel er op Lelystad Airport geen 
sprake zal zijn van nachtoperaties (de luchthaven is gesloten tussen 23.00 uur en 06.00 uur 
met uitzondering van een mogelijkheid voor vertraagde vluchten tussen 23.00 en 24.00 
uur) zal toch inzicht gegeven worden in de effecten van het verkeer in het uur 06-07 en 23-
00. In het MER zal tevens aandacht besteed worden aan de lokale effecten van het geluid, 
waaronder bijvoorbeeld grondgeluid. 

Juli 2013
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MER routevariant B+
(baan 05)

3000 ft

• Optimalisatie op omgeving  

• Naderingsroutes verlegd ter hoogte van Biddinghuizen en Kampen

2000 ft
1700 ft

6000 ft

6000 ft

6000 ft

6000 ft

6000 ft

Info januari 2014
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MER routevariant B+
(baan 23)

• Optimalisatie op omgeving  

• Vertrekroutes voor deze baan verlegd ter hoogte van Zeewolde, 

Biddinghuizen en Kampen

6000 ft

6000 ft

3000 ft

6000 ft6000 ft

6000 ft

2000 ft

3000 ft

Info januari 2014



MER-rapport
7.2 Studiegebieden
Voor het onderzoek naar de milieueffecten van het voornemen van Lelystad Airport zijn verschillende
studiegebieden gehanteerd. Deze zijn beschreven in de diverse onderzoeksrapporten in Deel 4:
Deelonderzoeken. De omvang van het studiegebied wordt per milieuaspect bepaald door de
verwachte reikwijdte van de te verwachten effecten. Geluidseffecten en externe veiligheidseffecten
van het luchtverkeer bestrijken bijvoorbeeld een groter gebied dan de effecten op de luchtkwaliteit.
Voor geluid is het studiegebied zodanig gekozen dat de 30 dB(A) Lnight en de 40 dB(A) Lden-contouren
er volledig binnen vallen. Bij luchtkwaliteit is gekozen voor een studiegebied van 10 x 10 kilometer,
omdat eerdere ervaring leert (en ook uit bijvoorbeeld het MER luchthaven Eindhoven uit 2013 is
gebleken) dat buiten dit gebied het effect op de luchtkwaliteit nihil is. Bij de ongevalrisico’s (externe
veiligheid) is een gebied van voldoende omvang gekozen om het 10-8 plaatsgebonden risico in kaart
te kunnen brengen. Voor het deelonderzoek natuur strekt het studiegebied zich uit tot de
natuurgebieden op een afstand van ca 40 km van de luchthaven (zie figuur 26).

MER rapport maart 2014
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Projectie Route B+ baan 5

LE518 = ‘s-Heerenbroek



Projectie Route B+ baan 23

IF23 = Ens



Input geluidsberekeningen

• Baanverdeling: 
• Baan 5: 40%, 
• Baan 23: 60% 

• Bestemmingverdeling:
• 1/6 noordelijk (over Steenwijkerland)
• 5/6 zuidelijk (over Lemelerveld)



Baan 23 (60%)

Baan 5 (40%)

MER-rapport: routes worden niet aangegeven





Baan 23 (60%)

Baan 5 (40%)

MER-rapport: routes worden niet aangegeven





10417

10417

7500

5000

2083

Aantal overkomende vliegtuigen bij 25000 vliegbewegingen

2083

1250

833

4167

6250



10417

10417

10417

Wezep, Dalfsen, 
Heerde:

Level 6000 voet, 
zelfde aantal 
vliegtuigen.

Waarom alleen 
Wezep 40 dB?

Aantal overkomende vliegtuigen bij 25000 vliegbewegingen



18750

18750

13500

9000

3750

Aantal overkomende vliegtuigen bij 45000 vliegbewegingen

3750

2250

1500

7500

11250



18750

18750

18750

Wezep, Dalfsen, 
Heerde:

Level 6000 voet, 
zelfde aantal 
vliegtuigen.

Waarom alleen 
Wezep 40 dB?

Aantal overkomende vliegtuigen bij 45000 vliegbewegingen



9000 (Ens: 40dB bij
7500 vliegtuigen
(25k-case)

13500

Ens en ‘s-
Heerenbroek:

Level 3000 voet, 
Waarom ‘s-

Heerenbroek 
ver buiten 40 dB 
zone, terwijl bij 
Ens 40 dB met 

minder 
vliegtuigen?

Aantal overkomende vliegtuigen bij 45000 vliegbewegingen



18750

75%/14062

Wezep - Eerbeek:
Stijgend, 14062 

vliegtuigen. 
Wezep: 40dB bij 

10416 vliegtuigen 
FL60 level (25k-

case) 

Aantal overkomende vliegtuigen bij 45000 vliegbewegingen



Ontbrekende dB-contouren in MER

Missende of 
verdachte 40 dB-
contouren



Hoeveel hinder geeft dit? Gebied Aantal 
inwoners

Ernstig gehinderden
Lden 40 dB

MER-gebied 63000 
(afgeleid 
van aantal 
ernstig 
gehinderd
en)

3772 (volgens MER-
rapport)

Heerde +/- 18000

Zwolle
Stadshagen

+/- 23000

Dalfsen +/- 18000

Epe (dorp) +/- 15000

…

+/- 74000 méér 
inwoners

+/- 4400 extra 
ernstig 

gehinderden?(Dosis Effect Relaties gebruikt in MER)



Etmaalverdeling van vluchten (MER)



Etmaalverdeling van vluchten

‘s morgens en ‘s 
avonds ruim 2x 
zo veel herrie

Lden 40 dB

Levening 43.8 dB

Vanaf Lden 38 dB Verlies aan
gezonde levensjaren ten gevolge
van hinder en slaapverstoring
(DALY-methode: ‘disability 
adjusted life year’ )



Wat is hard?

Natuur 20 dB -> Lden 41 dB -> 21 
dB erbij (elke 3 dB is een 
verdubbeling) -> 128 maal zoveel 
geluid

Ir. F.W.J. van Deventer, Basiskennis Geluidszonering Luchtvaart (2003) [5]



Berekening piekniveau (LAmax)



LAmax (piekniveau) 
van een B737-800 
baan 05 (MER)

.



Vergelijk piekniveau Ens / ‘s-Heerenbroek

Ens
Zwolle



Gevolgen van gebreken in geluidstudie

• Gebied met ernstige geluidshinder en de mate van hinder is veel 
groter dan MER geluidstudie probeert aan te tonen

• Dit leidt tot grote afwijkingen in oppervlakte aangetaste natuur, 
aantallen bestaande huizen, nieuwbouw, ernstig-gehinderden en 
slaapverstoorden binnen de dB-contouren

• Daarmee is de onderbouwing van route-keuze B+ niet correct
• Het totale MER-gebied is hiermee te klein gehouden
• Dit heeft vervolgens grote gevolgen op uitkomsten van de MKBA



6.1.4 Afwegingsproces 
De Alderstafel Lelystad heeft op basis van de beschikbare informatie uit het MER en 
het studietraject van LVNL en CLSK een advies opgesteld over de aan- en 
uitvliegroutes. In dit advies spreken de betrokken partijen een eenduidige voorkeur 
uit voor routeset B+. Deze voorkeur is gebaseerd op de volgende overwegingen:
• Een veilige luchtzijdige inpassing voor de routesets A en A+ is niet mogelijk 
zonder significante interferentie met het luchtverkeer van en naar de luchthaven 
Schiphol. Aan de door het kabinet gestelde randvoorwaarde voor luchtzijdige
inpassing van de luchthaven Lelystad – geen negatieve interferentie met de 
Schiphol-operatie – kan aldus met deze routesets niet tegemoet gekomen worden.
• Een veilige luchtzijdige inpassing voor de routesets B en B+ is wel mogelijk.
• Routeset B+ geeft de geringste overlast in termen van geluidbelasting voor 
inwoners van woonkernen in Flevoland. Deze routeset is ook in termen van 
veiligheid, milieu en efficiëntie uitvoerbaar. 

Luchthavenbesluit Lelystad
Nota van Toelichting



6.1.4 Afwegingsproces 
….
Het bevoegd gezag heeft met inachtneming van het advies van de 
Alderstafel Lelystad, het advies van de LVC en de voorlopige toetsing 
van de ILT vastgesteld dat de vliegroutes conform de routeset B+ 
voldoende uitvoerbaar en robuust zijn om als basis te dienen voor het 
onderhavige luchthavenbesluit. Weliswaar kunnen in de operationele 
uitwerking nog aanpassingen naar voren komen, maar die zullen geen 
consequenties hebben voor de in het MER in kaart gebrachte milieu- 
en veiligheidseffecten.
…..

Luchthavenbesluit Lelystad
Nota van Toelichting



Uitspraak MER-commissie augustus 2016
Methode Schiphol berekening geluidsruimte te positief



Samenvatting

• Het studiegebied voor het MER is bepaald door de reikwijdte van de milieueffecten en 
moet alle 40db contouren omvatten

• MER-rapport bevat geen figuur met dB contouren en vliegroutes in één
• Vergelijk van dB’s voor lokaties met gelijksoortige vliegbewegingen en hoogtes leidt tot 

onverklaarbare verschillen:
• Geen 40db contouren waar wel verwacht (Wezep – Eerbeek, Lemelerveld – Zwolle)
• Verdacht lage dB-contouren ( ‘s-Heerenbroek)
• Piekniveau rond Zwolle (nadering baan 5) onwaarschijnlijk laag en niet consistent met 

animatie Alderstafel
• De uitkomsten hebben zwaar meegewogen in routekeuze en uiteindelijk het 

Luchthavenbesluit
• Aansluitroutes hebben 40 dB-geluid-niveau’s, deze hadden dus in MER moeten zitten


