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Geluidsberekeningen Lelystad Airport 

Hoe geluidsberekeningen in het MER werden 
gemanipuleerd, en hoe dit nu wordt ge-reframed  

 

Samenvatting 

 In het MER wordt als deel van het voornemen de routeset B+ geschetst. Deze routeset 
beschrijft de routes direct rond het vliegveld vanaf de baan tot aan de aansluitpunten met 
de aansluitroutes. Alle aansluitpunten liggen op 6000 voet (FL060) hoogte. 

 In alle communicatie van het ministerie tot september 2017, wordt gesteld dat de B+ 
vaststaat, en dat de aansluitroutes de verbinding zullen vormen tussen de aansluitpunten 
van de B+ (vanaf 6000 voet) tot aan de ‘snelwegen’ in de lucht. 

 HoogOverijssel heeft aangetoond dat de geluidsberekeningen niet overeenkwamen met 
deze uitgangspunten. De geluidsberekeningen zijn sterk beïnvloed o.a. door te werken met 
hogere vertrekroutes. Dit is nooit eerder vermeld en is niet af te leiden uit de rapporten. 

 Sinds september 2017 probeert het ministerie deze kapitale fout te reframen als zijnde een 
‘voorschot genomen op een heringedeeld luchtruim’. 

 In oktober verschijnt op de site van de Commissie MER dezelfde uitleg t.a.v. de 
geluidsberekeningen: er zou gerekend zijn met een heringedeeld luchtruim (dit wordt niet 
nader gespecificeerd). 

 HoogOverijssel heeft echter aangetoond dat hier nooit eerder sprake van was, en dat het 
indruist tegen alle voorgaande uitspraken van de luchtverkeersleiding. Volgens het onlangs 
gepubliceerde Plan van Aanpak Luchtruimherziening zullen de routes in het heringedeelde 
luchtruim, ook die van en naar Lelystad Airport, pas rond 2021 duidelijk kunnen zijn. 

 HoogOverijssel stelt zich op het standpunt dat er in het MER 2014 sprake was van ernstige 
manipulatie van de geluidsberekeningen, om de te verwachten geluidshinder veel gunstiger 
te doen lijken.  

 In een interview van 24 januari 2018 zegt de CEO van LVNL dat verkeerstromen van Lelystad 
en Schiphol gescheiden moeten blijven. Dat kan alleen als er lang laag gevlogen wordt. 

 In een actualisatie van het MER zullen dus de lange lage vlieghoogtes gebruikt moeten 
worden als een realistische ‘worst-case’. Dit zal een onacceptabele vergroting van de 
overlast geven, welke in 2015 niet op de juiste wijze kon worden meegewogen in de 
besluitvorming rond het Luchthavenbesluit.  
 
 

Datum: 24 januari 2018 
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Analyse van MER 2014  
In dit hoofdstuk wordt de hele milieueffectrapportage geanalyseerd op ‘vlieghoogtes’ binnen het 
MER-studiegebied. Daartoe bespreken we drie onderdelen van de milieueffectrapportage Airport 
Lelystad, te weten: 

1. Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 - Deel 3: route-optimalisatieproces 
(http://www.commissiemer.nl/download?doc=http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p27
/p2792/2792-091mer_deel3.pdf) 

2. Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 - Deelonderzoek Geluid 
(http://www.commissiemer.nl/download?doc=http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p27
/p2792/2792-092mer_deel4a.pdf) 

3. Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 – Geïntegreerd Hoofdrapport 
(http://www.commissiemer.nl/download?doc=http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p27
/p2792/2792-170mer_hoofdrapport.pdf) 

Doel van deze analyse is te onderzoeken hoe er is omgegaan met vlieghoogtes binnen het MER-
studiegebied.  

 

Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 - Deel 3: route-optimalisatieproces 
 

Het route-optimalisatieproces wat ten grondslag lag aan de geselecteerde routesets voor het MER is 
beschreven in deelrapport 3, kenmerk ie140311/1 van 31 maart 2014 (Adecs Airinfra en To70). 

Op blz 12 lezen we over de Luchtruimvisie die in 2012 is opgesteld: 

2.7 Kabinetsstandpunt en Luchtruimvisie, september 2012 

In het kabinetsstandpunt op het Aldersadvies Lelystad heeft het Rijk op basis van de 
Voorstudie aangegeven dat de nieuwe hoofdstructuur voor het luchtruim een luchtzijdige 
inpassing van de luchthaven Lelystad mogelijk maakt binnen de kaders uit de 
Luchtvaartnota, de Luchtruimvisie en het Aldersadvies Lelystad. Er blijft echter sprake van 
interferentieproblematiek. Onder meer was op dat moment de betrouwbaarheid van de 
beschikbaarheid van het luchtruim nog onvoldoende gewaarborgd. 

.. 

Door middel van de beleidskeuzes uit de Luchtruimvisie en de in deze visie 
voorgestelde wijziging in de luchtruimhoofdstructuur (realisatie vierde initial 
approach fix Schiphol, CBA-Land/Central West) kan een luchtzijdige bereikbaarheid 
van de luchthaven Lelystad gerealiseerd worden. 

.. 

Deze voorwaarden aan de luchtzijdige inpassing van de luchthaven Lelystad betreffen 
ondermeer (blz 12 onderaan): 

 Het uitgangspunt van het vermijden en/of op 3.000 voet overvliegen van Natura 
2000 gebieden door vertrekkend en naderend verkeer. 
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 Het zoveel als mogelijk vermijden van woonkernen en overvliegen van het ‘oude 
land’ op tenminste 6.000 voet. 

In hoofdstuk 3 wordt een uitwerking van de ontworpen routestructuren gegeven. Dit resulteert in 
een routeset A, A+, B en B+. Over routeset B wordt het volgende geschreven over de klimhoogte (blz 
21):  

Routeset B 

De oplossing voor de interferentieproblematiek van de laterale ligging van de Lelystad routes 
is gezocht aan de zuidzijde van Lelystad Airport. Dit is routeset B. Het verschil tussen 
routevariant A+ en routevariant B is dat de route die over de Oostvaardersplassen loopt voor 
bestemmingen in het noordwesten / zuidwesten / noorden / noordoosten vervangen wordt 
door een zogenaamde  linksomlinksom’ route. Na het starten van baan 23 wordt een 
linksom-route ingezet met een initiële klim tot 2.000 voet. Deze hoogte wordt vastgehouden 
totdat er geen interferentie met het Schipholverkeer kan optreden. Vanaf dat punt wordt 
doorgeklommen tot 3.000 voet en vanaf het punt waarop de Schiphol TMA gepasseerd is 
naar 6.000 voet. 

De klimprofielen vanaf baan 5 en 23 voor routeset B zijn gegeven in Figuur 1 en Figuur 2. De 
stijgprofielen zijn weergegeven in rood. Op basis van de getoonde stijgprofielen blijkt dat er na het 
bereiken van de 6000 voet niet verder wordt doorgeklommen, maar horizontaal verder gevlogen. Dit 
is in lijn met wat de tekst schrijft. 

Routeset B+ wordt omschreven als een verdere optimalisatie op het gebied van vrijblijven van 
woonkernen (blz 25): 

In B+ is een aanvullende slag gemaakt op het gebied van het vrijblijven van woonkernen. In 
routeset B+ is een aantal optimalisaties doorgevoerd ten behoeve van het vermijden van 
woongebieden als Almere, Zeewolde (Oosterwold), Biddinghuizen, Dronten, Kampen en 
Zwolle. Vergelijkbaar met variant B bevat de vertrekroute vanaf baan 23 één linksom-bocht. 
Hierna wordt eveneens doorgeklommen naar 2.000 voet en later naar 3.000 voet en 6.000 
voet, maar via een (ten opzichte van variant B) gedraaide route om meer afstand te houden 
van Biddinghuizen.  

De klimprofielen vanaf baan 5 en 23 voor routeset B+ zijn gegeven in Figuur 3 en Figuur 4. Net als bij 
routeset B kunnen we zien dat er na het bereiken van de 6000 voet niet verder doorgeklommen, 
maar horizontaal wordt verder gevlogen.  

Er wordt een samenvatting gegeven in tabel-vorm (tabel 1 blz 26) van de relatie tussen knelpunten 
en de gevonden oplossingen in de diverse routesets. Hieruit lezen we af dat routeset B en B+ geen 
interferentie geven met het Schipholverkeer, terwijl routeset A en A+ dat wel doen. Tevens voldoen 
B en B+ (evenals A+) aan de gewenste afstand tot de luchtruimgrenzen. 

Let wel, dit zijn de luchtruimgrenzen van dat moment. Hier wordt dus gesteld dat de B en B+ 
passen binnen de luchtruimstructuur van dat moment 
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(tabel 1 , blz 26 uit rapport Routeoptimalisatie-proces) 

Er worden nog een aantal kleinere aanvullende optimalisaties gepresenteerd, waaronder Later 
doorklimmen bij Biddinghuizen. Hierover wordt geschreven (blz 27): 

Een verplaatsing van ca. 1,5NM naar het noordoosten van de start van de klim van 3000ft 
naar FL060 is haalbaar. 

Wederom expliciet vermeld dat er geklommen moet kunnen worden tot FL60 (ongeveer 6000 voet) 
(en niet doorklimmen). Dit wordt verder beschreven op blz 29 en 30, waarbij gewaarschuwd wordt 
dat het oude land op een hoogte van 4800 voet bereikt kan worden: 

Op grond van een klimprofiel van 7% is, rekening houdend met verkeersleidingsaspecten, een 
verschuiving van de start van de klim van 3.000 voet naar FL060 van 1,5NM (ca. 2,8 km) ten 
opzichte van het punt LE504 bij Biddinghuizen mogelijk. Het effect voor vliegers en 
verkeersleiding is naar verwachting acceptabel. Dit moet worden geverifieerd in de 
veiligheidstoets van het operationeel concept. Het effect voor het Oude Land is dat het punt 
waarop FL060 wordt bereikt ca. 3,8 km landinwaarts schuift. Op de grens van het Oude Land 
zal de hoogte op de route rond 4.800 voet liggen. 

Samengevat concluderen LVNL en CLSK dat routeset B+ uitvoerbaar is en de voorkeur verdient 
(paragraaf 3.2.7, blz 31):  

Voor dit operationele concept geldt het volgende: 

 De interferentie met het naderingsgebied Schiphol is minimaal; 
 De interferentie met militaire (oefen-)operaties wordt grotendeels opgelost door 

geïntegreerde civiel-militaire luchtverkeersdienstverlening. Voor die situaties waar 
structureel verlies van de Militaire Missie Effectiviteit optreedt, zal binnen de 
realisatie van de luchtruimvisie compensatie moeten worden gevonden; 
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 Er kan een betrouwbare dienstverlening voor luchtvaartmaatschappijen op Lelystad 
Airport worden geboden; 

 De routes liggen boven Natura2000 gebieden initieel op tenminste 3.000 voet; 
 Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het vermijden van woonkernen; 
 De vertrekroutes liggen boven het oude land initieel op vliegniveau 60 (= 

gemiddeld 6.000 voet); 
 De naderingsroutes liggen boven het oude land deels lager dan vliegniveau 60 zodat 

de vliegers tijdig de daling in kunnen zetten. 

Hiermee is het dus duidelijk dat aan het einde van de B+ vertrekroutes er gevlogen wordt op 6000 
voet (respectievelijk routepunt LE506 boven Wezep (zuidelijke vertrekroute) en LE521 bij Tollebeek 
(noordelijke vertrekroute). Ook wordt vermeld dat bij naderen er lager gevlogen moet worden. 

Vervolgens staat er geschreven (blz 32): 

Zoals eerder aangegeven gaat bovenstaande uit van tijdige realisatie van de uitgangspunten 
van de voorstudie en de Luchtruimvisie. Binnen dat kader kan routeset B+ dienen als 
uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven Lelystad inclusief de 
besluitvorming over het te nemen luchthavenbesluit. 

Dit betekent: het luchtruim moet worden heringedeeld zodat de B+ werkelijk gebruikt kan worden. 
Herindeling luchtruim heeft hier betrekking op de aansluitroutes die dan nog moeten worden 
ontwikkeld. Niet op de B+ routeset. 
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Figuur 1: Routeset B, baan 05 
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Figuur 2: Routeset B, baan 23 
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Figuur 3: Routeset B+, baan 05 
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Figuur 4: Routeset B, baan 23 
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Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 - Deelonderzoek Geluid  
 

Details over de geluidstudie staan beschreven in een aparte bijlage, getiteld ‘ MER Lelystad Airport 
2014, Deelonderzoek geluid’ door Adecs Airinfra en To70, in opdracht van Lelystad Airport. Kenmerk 
13.274.01-1, datum 31 maart 2014. In deze paragraaf beperken we ons tot een nauwkeurige analyse 
van de hoogteaspecten voor routeset B+.  

Het rapport begint op blz 5 met een samenvatting. Onder kopje ‘beschrijving van de voorgenomen 
activiteit’ staat geschreven dat er langer laag gevlogen zal moeten worden, om vrij te blijven van het 
Schiphol verkeer:  

Voor Lelystad Airport gelden er route-specifieke beperkingen aan de vlieghoogte op de 
verschillende routes. Dit heeft voornamelijk te maken met de Schiphol TMA, en uit zich in het 
langer ‘laag’ vliegen om vrij te blijven van het Schiphol verkeer. De effecten hiervan komen 
tot uiting in de hinder in de omgeving van de luchthaven en de impact op de natuur en het 
milieu. Voor het MER zijn verschillende routevarianten beschouwd, die verschillen qua ligging 
van de routes en de resulterende beperkingen aan de routes. Per routevariant zijn 
vliegprocedures opgesteld waarin rekening gehouden is met de prestatiegegevens van de 
vliegtuigen en de in de routestructuur opgelegde beperkingen in onder andere de 
vlieghoogtes. 

De resultaten van de Lden geluidsbelasting worden kort in algemene zin besproken, waarbij (blz 6): 

De effecten van de beperkingen aan de vlieghoogte komen op twee manieren tot uitdrukking 
in de geluidsbelasting voor de vliegroutes waarvoor deze beperkingen gelden. Allereerst blijft 
de geluidsbelasting relatief hoog op plaatsen waar het verkeer laag dient te blijven, zowel 
voor het vertrekkend als voor het naderend verkeer. Daarnaast vindt, op de plaatsen waar 
het vertrekkend verkeer verder kan doorklimmen, een hogere geluidsbelasting plaats door 
extra motorgeluid als gevolg van het doorklimmen. 

Er volgt een korte beschrijving van de resultaten voor de verschillende onderzochte routesets (A, A+, 
B en B+ variant), en van een aantal subvarianten. Subvariant V10 betreft een latere doorklim, 
omschreven als: 

De effecten van subvariant V10 (het later doorklimmen op de vertrekroute van baan 23 
‘linksom’ zodat pas 1.5NM na het passeren van de grens van de Schiphol TMA van 3.000 voet 
naar ‘Flight Level’ 60 door geklommen wordt) zijn bepaald door de contouren van subvariant 
V10 te vergelijken met routevariant B+. De vergelijking laat zien dat deze subvariant leidt tot 
een afname van de geluidsbelasting in Biddinghuizen en tot een toename op het oude land 
(globaal van Elburg tot en met Wapenveld). 

In de samenvatting wordt niet gesproken over een herindeling van het luchtruim. We hebben eerder 
al gezien dat de voorwaarde van een heringedeeld luchtruim betrekking had op de aansluitroutes, 
en niet op de in het MER onderzochte routesets (A, A+, B en B+) 

 

Hoofdstuk 2.2 beschrijft de voorgenomen activiteit in detail. Daar worden ook nogmaals de 
routesets kort beschreven. Over routeset A wordt geschreven (blz 20): 
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Geconcludeerd is dat routevariant A niet inpasbaar is in de luchtruimstructuur binnen de 
kaders van de opdracht van het Rijk voor het Aldersadvies Lelystad gegeven dat de 
interferentie in de verkeersafhandeling tussen het Schiphol-verkeer en het Lelystadverkeer 
blijft. 

Over routeset B en B+ wordt daarentegen geschreven: 

Blz 20: 2.2.4.3 MER routevariant B baan 23  

Routevariant B heeft het operationele voordeel dat het voorziet in een volledige segregatie 
van het Schiphol verkeer en in het behoud van militaire effectiviteit. Dit routesegment is zo 
ontworpen dat verticale separatie is gegarandeerd tussen de vertrekkende vlucht en een 
naderende vlucht op baan 23. De routes blijven op voldoende afstand van de Schiphol TMA 
en militaire oefengebieden. 

… 

Na de start wordt er een linksom route ingezet tot 2.000 voet. Deze hoogte wordt 
vastgehouden totdat er geen interferentie met het Schipholverkeer kan optreden. Vanaf dat 
punt wordt door geklommen wordt tot 3.000 voet en vanaf het punt waarop de Schiphol 
TMA grens gepasseerd is naar 6.000 voet. 

 

Blz 20: 2.2.4.4 MER routevariant B+ baan 23 

Routevariant B+ is gebaseerd op routevariant B en aangevuld met een optimalisatieslag om 
beter vrij te blijven van de woonkernen Zeewolde, Biddinghuizen en Kampen. Deze 
optimalisatievariant is verder uitgewerkt om de interferentie met Schiphol te mitigeren en de 
inpasbaarheid in het luchtruim te borgen. 

.. 

Vergelijkbaar met routevariant B volgt na de start een linksombocht waarin gestegen wordt 
naar 2.000 voet. Daarna wordt gestegen tot 3.000 voet en na het passeren van de Schiphol 
TMA grens wordt doorgeklommen naar 6.000 voet. 

Blz 22: 2.2.4.7 MER routevariant B baan 05 

De vertrek- en naderingsroutes baan 05 voor routevariant B zijn identiek aan routevariant 
A+, m.u.v. dat de noordelijke bestemmingen wel in een operationele concept passen (als 
gevolg van de linksom-linksom route vanaf baan 23). 

Met operationeel concept wordt hier bedoeld: voldoende afstand tot de luchtruimgrenzen en geen 
interferentie met Schiphol-verkeer. Tenslotte over B+ baan 5: 

Blz 23 2.2.4.8 MER routevariant B+ baan 05 

Anders dan routevariant B blijft routevariant B+ volledig vrij van woonkernen Zeewolde, 
Biddinghuizen en Kampen. Net als bij baan 23 is deze routevariant geoptimaliseerd voor de 
omgeving. Het verschil met routevariant B is dat de naderingsroute verlegd is ter hoogte van 
Biddinghuizen en Kampen. De vertrekroute is wel identiek aan variant B 
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Na deze beschrijving van de routes (een samenvatting van MER deel 3, route-optimalisatieproces), 
volgt er een hoofdstuk met de uitgangspunten bij de bepaling van de geluidseffecten. 

Rekenmethode (blz 28): 

De berekeningen ten behoeve van dit MER zijn uitgevoerd met de Lden-tool, versie 3.2.0.0. 
Tevens zijn de Appendices 13.1 [4] toegepast waarop aanvullingen voor vliegprofielen en 
geluidscategorieën gemaakt zijn voor de specifieke situatie van de voorgenomen activiteit. 
Deze aanpassingen zullen later in een nieuwe versie van de Appendices opgenomen worden. 

De genoemde aanvulling op vliegprofielen moesten speciaal gemaakt worden, omdat er van en naar 
Lelystad Airport zeer lang laag gevlogen moest worden. Op blz 52 lezen we daarover: 

In de voorgenomen activiteit voor Lelystad gelden er route-specifieke beperkingen aan de 
vlieghoogte langs de route. Het gebruik van de standaard vliegprocedures uit de Appendices 
is hierdoor niet mogelijk. Het NLR heeft daartoe in opdracht van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu per routevariant procedures opgesteld waarin rekening gehouden is 
met de prestatiegegevens van de vliegtuigen en de in de routestructuur opgelegde 
beperkingen in onder andere de vlieghoogtes. In alle gevallen is uitgegaan van een 
acceleratiehoogte van 1.000 voet. Hoofdstuk 9 geeft de hoogteprofielen die aan de hand 
waarvan het NLR de profielen heeft opgesteld. 

Hoofstuk 9, getiteld ‘Bijlage – Hoogteprofielen’, schrijft (blz 119): 

Voor Lelystad gelden er route-specifieke beperkingen aan de vlieghoogte langs de route. De 
prestatiegegevens (verloop van de vlieghoogte boven de grond als functie van de afgelegde 
weg langs het grondpad, de bijbehorende stuwkracht en de bijbehorende snelheid) uit de 
Appendices bij de berekeningsvoorschriften dienen hierop aangepast te worden. 

Deze bijlage geeft eerst per routevariant de van toepassing zijnde verticale profielen. De 
prestatiegegevens die in het onderzoek zijn gebruikt zijn door het NLR per routevariant 
samengesteld op basis van de van betreffende verticale profielen. 

In bovenstaande citaat hebben we het woordje eerst onderstreep. Dit suggereert dat er naast de 
verticale profielen nog meer info wordt getoond in hoofdstuk 9. Logischerwijs zou men verwachten 
dat hier de prestatiegegevens zouden volgen. Dit is echter niet het geval: hoewel de 
prestatiegegevens speciaal voor Lelystad routes moesten worden gemaakt, zijn deze gegevens niet 
in het rapport opgenomen, en daardoor onverifieerbaar. 

Later zou blijken dat de prestatieprofielen niet klopten en uitgingen van direct doorklimmen. Iets 
waarvan hiervoor beschreven wordt, dat dat teveel interferentie zou geven met Schipholverkeer, de 
reden waarom routevariant A en A+ afvielen. 

In sectie 9.1.4 worden voor B+ dezelfde hoogteprofielen gegeven als reeds getoond het rapport 
‘Route-optimalisatieproces’: 



14 
 

 

 

 

Concluderend wordt er in de deelstudie geluid met geen woord geschreven dat de 
geluidsberekeningen in het MER voor een heringedeeld luchtruim zouden zijn gedaan. De 
onderzochte routeset B+ wordt beschouwd als de routeset die voldoet aan alle voorwaarden 
vanwege voldoende afstand tot de luchtruimgrenzen en geen interferentie met Schiphol verkeer. 

In de veronderstelling dat met de hierboven gepresenteerde hoogteprofielen de 
geluidsberekeningen zijn uitgevoerd, volgt er in hoofdstuk 5 een beschrijving van de resultaten. Hier 
zullen we in dit hoofdstuk niet verder op in gaan.  
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Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 - Geïntegreerd Hoofrapport  
 

Er is een eerste hoofdrapport met datum 31 maart 2014 (kenmerk ie140309-1, Adecs Airinfra en 
To70. Omdat de Commissie m.e.r. een aantal opmerkingen en verbeterpunten had op deze eerst 
versie, is hier later een update van gekomen (16 oktober 2014 kenmerk ie140309-2, Adecs Airinfra 
en To70). Een van de opmerkingen was dat het Hoofdrapport als een zelfstandig geheel goed 
leesbaar moest zijn.  

Hier bespreken we alleen het definitieve rapport op het aspect vlieghoogtes in relatie tot geluid, en 
dan met name voor de B+ variant. 

De inleiding wordt geschreven (blz 3):  

Hoewel besluitvorming over de routestructuur formeel geen onderdeel uitmaakt van het 
luchthavenbesluit, moet het bevoegd gezag zich in zijn afwegingen ten aanzien van het 
luchthavenbesluit baseren op een reëel beeld van de effecten van het vliegverkeer langs de te 
hanteren vliegroutes. 

Een reëel beeld van de geluidseffecten kan alleen worden verkregen als er reële hoogteprofielen 
worden gebruik.  

In paragraaf 2.5.3. worden de ontwerp vliegroutes en -procedures beschreven. De problematiek van 
interferentie met Schipholverkeer wordt genoemd, plus dat het Oude Land op 6000 voet moet 
worden overvlogen (blz 19): 

Door de nabijheid van de grens van de TMA Schiphol en het militair gecontroleerde luchtruim 
in de Nieuw Milligen TMA Bravo is in het bijzonder gekeken naar het ontwikkelen van 
vertrek- en naderingsroutes die niet leiden tot negatieve interferentie met de Schiphol-
operatie en de militaire operaties. Daarbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan het 
vermijden van het overvliegen van Natura2000 gebieden beneden een hoogte van 3.000 
voet, het vermijden van bebouwde gebieden en het overvliegen van het ‘Oude Land’ op een 
vlieghoogte van 6.000 voet. 

De volgende passage (blz 19) suggereert dat er zoveel mogelijk continue geklommen en gedaald zal 
gaan worden, binnen de gestelde randvoorwaarden: 

De ontworpen vliegroutes en -procedures voor baan 23 (start richting zuidwesten; landing 
vanuit het noordoosten) en baan 05 (start richting noordoosten; landing vanuit het 
zuidwesten) zijn zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor het ononderbroken dalen en klimmen 
van vliegtuigen binnen de bovengenoemde randvoorwaarden. Hierdoor worden 
brandstofverbruik, emissies en geluid zoveel mogelijk geminimaliseerd. Door middel van 
ononderbroken klimmen blijft de neerslag van de hogere geluidsniveaus, die optreden bij 
klimmen in de standaardvertrekroutes, beperkt tot de gebieden dichtbij de luchthaven. 

Bovenstaande passage is misleidend te noemen, immers er werd juist lang laag gevlogen. Lezers die 
niet de bijlagen hebben doorgenomen, worden hier op het verkeerde been gezet. 

Vervolgens wordt kort het afwegingsproces beschreven: 

In dit advies wordt een eenduidige voorkeur uitgesproken voor routeset B+. Deze voorkeur is 
gebaseerd op de volgende overwegingen: 
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1. 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. 

2. Een veilige luchtzijdige inpassing voor de routesets B en B+ is wel mogelijk. 
3. 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. 

Let wel: dit is een advies wat gebaseerd op een routeset B+ in het huidige luchtruim, met 
hoogteprofielen als hiervoor getoond. Later zou blijken dat er in de geluidsberekening voor de B+ 
variant direct wordt doorgeklommen, waarbij juist veel interferentie met het Schipholverkeer gaat 
optreden. Dit was nu precies de reden om routeset A en A+ af te keuren (punt 1 hierboven). 

Wel ziet de Alderstafel nog enkele mogelijke optimalisaties (blz 20): 

Daarnaast wordt in het advies van de Alderstafel Lelystad ten aanzien van enkele mogelijke 
optimalisaties in de routeset B+ aangegeven dat deze momenteel nog niet opportuun zijn. 
Wel wordt verzocht om in de toekomst op basis van de praktijk met luchtverkeersleiding te 
bezien of deze optimalisaties alsnog toegevoegde waarde kunnen bieden. 

Deze zinsnede geeft weer dat het wellicht ooit eens mogelijk zou kunnen zijn om tot routes te 
komen die minder overlast geven, echter het is zeker niet het meest-waarschijnlijke scenario.  

Er volgt een advies aan het Ministerie, waarin geschreven wordt dat (blz 21): 

 De LVC geeft een principe akkoord op het voorontwerp voor de IFR- en VFR-routes als 
onderdeel van routeset B+ met daarbij de volgende noties: 

o Het ontwerp van de routestructuur B+ voldoet aan de uitgangspunten en 
randvoorwaarden gesteld in het Aldersadvies Lelystad, in de Voorstudie 
Operationeel Concept Lelystad, in het kabinetsstandpunt op het Aldersadvies 
Lelystad en in de Luchtruimvisie.  

 De LVC geeft met in achtneming van het voorgaande een positief advies op het gebruik 
van routeset B+ ten behoeve van het reeds opgestelde MER, zodat het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu de afweging kan maken om het ontwerp luchthavenbesluit vast 
te stellen en ter inzage te leggen. 

Dit betreft dus de B+ routes met de hoogtes op het Oude Land van 6000 voet (in principe). 

Voorts: 

 De LVC geeft een positieve reactie op het principe om positief geadviseerde 
optimalisaties van routeset B+ nader te onderzoeken en indien mogelijk te beproeven in 
de praktijk met daarbij de volgende noties: 

o Een stabiele operatie is gewenst om verdere optimalisaties van de routestructuur 
te kunnen ontwerpen, testen en beproeven middels een experiment. 

o Hiervan kan pas sprake zijn na ten minste twee zomer- en wintercycli aan 
operationele ervaring op luchthaven Lelystad, een evaluatie en vervolgens 
eventuele aanpassingen in de operatie eenzelfde cyclus hebben doorlopen. 
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Bovenstaande mogelijke verbeteringen zijn zeker geen basis om te beschouwen als het worst case 
scenario in een milieueffectrapportage. 

En tenslotte wordt geschreven op blz 22:  

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. 

Met andere woorden: als er nog aanpassingen in de voorgestelde routes en hoogtes zouden volgen, 
dan zullen die slechts een zeer gering effect hebben of de geluidsoverlast. Dat wil zeggen dat er geen 
rekening gehouden hoeft te worden met grote wijzigingen in laterale ligging noch hoogte profielen, 
en men dus uit moet gaan van de gepubliceerde hoogteprofielen. 

In hoofdstuk 3 wordt de aanleiding tot het voornemen en de doelstelling van het MER samengevat. 
Hierin worden ook de uitgangspunten van het kader van een zorgvuldige regionale inpassing 
opgesomd, waaronder (blz 23): 

Minimalisering van hinder: het zoveel mogelijk vermijden van vliegen over woonkernen, 
6.000 voet boven het “oude land”, minimaal 3.000 voet over Natura 2000-gebieden en 
minimaliseren van hinder in de directe omgeving. 

Het doel van het MER is (blz 24) 

om de milieueffecten zichtbaar te maken van het voornemen, zodat deze volwaardig kunnen 
worden betrokken bij het vaststellen van het luchthavenbesluit. Het MER biedt inzicht in de 
gevolgen van verwachte ontwikkelingen en in de invloed van varianten en effect beperkende 
maatregelen op die gevolgen. 

Waarbij (paragraaf 3.3.3, blz 25): Het MER gaat uit van een worst case benadering voor de verwachte 
emissies en effecten. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat geluidsberekeningen zeer gevoelig zijn voor de vlieghoogte: 
een halvering van de hoogte betekent een verviervoudiging van de geluidsbelasting. Het dus 
essentieel dat de hoogtes conservatief realistisch worden genomen, om er zeker van de zijn dat de 
gewenste worst case wordt bepaald.  

Het Luchthavenbesluit zelf bevat een aantal resultaten van de geluidsberekeningen: 

- De handhavingspunten met bijbehorende grenswaarden (te weten twee punten direct op de 
kopse einden van de baan) 

- Drie geluidscontouren, te weten Lden 48, 56 en 70 dB(A) 

In het hoofdrapport wordt vervolgens een korte beschrijving gegeven van de onderzochte 
routevarianten (A, A+, B en B+) (blz 43 - 45). Hoogteprofielen worden in hier niet getoond. Wel 
wordt er geschreven: 

Daarbij heeft een voortdurende afweging plaatsgevonden tussen luchtzijdige en landzijdige 
aspecten. Zo is ernaar gestreefd om bijvoorbeeld het overvliegen van (woon-)bebouwing 
zoveel mogelijk te voorkomen en Natura 2000 gebieden op een minimale vlieghoogte van 
3.000 voet te overvliegen. Veel aandacht is ook besteed aan het optimaliseren van het 
routeontwerp voor de routes van en naar Lelystad Airport in relatie tot de Schiphol-operatie, 
om de gesignaleerde interferentie met het landende en/of vertrekkende Schiphol-verkeer 
mitigeren. Om zowel deze interferentie te beperken als een veilige operatie te borgen is 
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volgens de  Luchtverkeersdienstverleners op sommige routesegmenten van en naar Lelystad 
Airport een hoogtebeperking van 3.000 voet noodzakelijk. 

De aandacht wordt dus met name gevestigd op de optimalisatie van de routes in relatie tot de 
Schiphol-operatie. Zoals we eerder hebben gezien, heeft dit er toe geleid dat er lang laag gevlogen 
moest worden. De resulterende hoogtes worden hier niet langer genoemd. 

Ook wordt subvariant 10 beschreven, echter waar in de Geluidstudie op blz 6 nog wordt geschreven: 

De effecten van subvariant V10 (het later doorklimmen op de vertrekroute van baan 23 
‘linksom’ zodat pas 1.5NM na het passeren van de grens van de Schiphol TMA van 3.000 voet 
naar ‘Flight Level’ 60 door geklommen wordt) zijn bepaald door de contouren van subvariant 

Wordt er in het Hoofrapport geschreven: 

V10: Aan de hand van de eerste resultaten van het MER is via het Alderstraject nog een 
nieuwe subvariant benoemd, welke aangeduid wordt met V10. Dit betreft een extra 
hoogtebeperking op de vertrekroute baan 23 zodat pas 1.5NM (ca. 2.780m) na het passeren 
van de Schiphol TMA doorgeklommen mag worden van 3.000 voet naar hoger om de kern 
Biddinghuizen te ontzien. 

Waarbij het doorklimmen van 3000 voet naar Flight Level 60 (ongeveer 6000 voet) is vervangen door 
doorklimmen van 3000 voet naar hoger. 

In hoofdstuk 7 worden de verschillende milieueffecten beschreven. Er wordt uitgelegd dat de 
omvang van het studiegebied afhankelijk is van het te onderzoeken milieueffect (blz 50): 

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 

Vervolgens worden in paragraaf 7.3.2 de berekende geluidscontouren beschreven. De getoonde 
resultaten zijn een samenvatting van de resultaten uit de hiervoor besproken ‘deelstudie geluid’.  De 
begeleidende tekst bevat een kleine aanpassing ten opzichte van de tekst in de onderliggende 
bijlages: daar waar in de bijlages nog expliciet de hoogtebeperking van Flight Level 60 of 6000 voet 
wordt genoemd bij klimmen, wordt dit consequent vervangen door ‘grotere hoogte’.  

Zoals op blz 53: 

… Dit wordt veroorzaakt doordat vanaf dit punt het verkeer vrij is van de Schiphol TMA en 
een doorklim van 3.000 voet naar grotere hoogte kan maken. .. 

En op Blz 60: 

In de figuur is het effect van de hoogtebeperkingen met betrekking tot de Schiphol TMA 
terug te zien in de 40 dB(A) Lnight contour die in routevariant A in de buurt van Almere 
ophoudt (en bij A+, B en B+ bij Zeewolde), maar bij Biddinghuizen weer zichtbaar is. Dit wordt 
veroorzaakt doordat vanaf dit punt het verkeer vrij is van de Schiphol TMA en een doorklim 
van 3.000 voet naar grotere hoogte kan maken. Het verhoogde motorvermogen dat nodig is 
voor de klim veroorzaakt hier een hogere geluidsbelasting. Dit effect is in minder mate ook 
zichtbaar ten noorden van Zeewolde. Daar wordt bij routevariant A+, B en B+ van 2.000 voet 
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(de maximale hoogte om interferentie met Schiphol verkeer te voorkomen) naar 3.000 voet 
(de maximale hoogte onder de Schiphol TMA) gestegen. 

In paragraaf 7.3.11 worden de ‘suboptimalisatie bij routestructuur B+’ beschreven. Over de variant 
V10, de latere doorklim na Biddinghuizen, wordt geschreven (blz 74): 

Latere doorklim na Biddinghuizen (V10) 

Deze suboptimalisatie kent geen technische en / of operationele belemmeringen. Er kan 
maximaal 1,5NM (ongeveer 3 kilometer) later doorgeklommen worden. Als gevolg van het 
later doorklimmen zal het vertrekkend verkeer niet tijdig de hoogte van 6000ft boven het 
oude land kunnen bereiken, zodat daarmee een conflict ontstaat met het regionale kader dat 
eerder door de regio aan Tafel is ingebracht. Doordat langer laag gevlogen wordt, wordt de 
geluidscontour groter en zijn de effecten op de grond groter. Binnen de wettelijke 48 dB(A) 
Lden-contour zijn deze negatieve effecten nog beperkt (2 gehinderden meer), maar in het 
meest uitgebreide onderzoeksgebied dat in kaart is gebracht, zijn dit er per saldo bijna 200 
meer. De nadelige effecten slaan hoofdzakelijk neer in Wapenveld, Elburg en Wezep. De 
voordelen voor Biddinghuizen wegen hier niet tegenop, wat resulteert in het genoemde saldo 
effect. 

Advies van de Alderstafel: De effecten van dit voorstel leveren een strijdigheid met het 
regionale kader op daar waar die bij routevariant B+ niet bestond. Tevens maken de 
resultaten van het onderzoek duidelijk dat de effecten per saldo negatief zijn, doordat er 
langer laag gevlogen wordt over de regio en het effect van de doorklim vervolgens terecht 
komt op het oude land. Daarom wordt in overweging gegeven om in het luchthavenbesluit 
niet van deze verlegging van de route uit te gaan. 

In andere woorden: het is al moeilijk om de 6000 voet boven het oude land te bereiken. Later 
beginnen met klimmen maakt dat onmogelijk, waarmee routevariant B+ niet meer zou voldoen aan 
de voorwaarden. 

Ook wordt de mogelijkheid besproken om juist eerder door te klimmen: 

Het voorstel voor een eerdere doorklim staat op gespannen voet met het vrijhouden van het 
luchtruimdeel dat bedoeld is voor de afwikkeling van het Schipholverkeer. Om een uiterste 
inspanning te doen in de zoektocht naar optimalisatie van de route bij Biddinghuizen is in 
overleg met LVNL gebleken dat er een mogelijkheid is om dit punt nader in onderzoek te 
nemen op het moment dat er een 4e Initial Approach Fix voor Schiphol wordt 
geïmplementeerd. Het advies is dan ook om bij de vastlegging van de routes ruimte te laten 
voor dit onderzoek en op basis van de uitkomsten te bezien of alsdan een experiment gestart 
kan worden met een eerdere doorklim (tussen Zeewolde en Biddinghuizen) op deze 
vertrekroute. Hierbij wordt opgemerkt dat vanzelfsprekend de verplaatsing van de hinder 
naar omliggende woongebieden in de afweging moet worden betrokken.  

Waarmee onderzoek naar deze mogelijke optimalisatie wordt uitgesteld totdat er meer duidelijkheid 
is over de luchtruimherziening. 

De Alderstafel voorziet veel overlast voor de omgeving (bevolking en natuur), en adviseert daarom 
(blz 76) het bevoegd gezag bij het nemen van het Luchthavenbesluit helderheid te scheppen hoe de 
routes worden vastgelegd en gehandhaafd. Ook wordt aanbevolen de voorgenomen experimenten 
en onderzoeken bedoeld ter vermindering van de overlast als zodanig te benoemen en daarmee 
zekerheid te scheppen dat deze ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. 
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3D Animaties door NLR 
 

Als visuele ondersteuning van de vliegprocedures heeft het NLR een aantal 3D-animaties van de 
verschillende starts en landingen gemaakt. Deze animaties zijn te bekijken via de Alderstafel 
website. Onderstaande snapshots tonen het vliegtuig aan het eind van de start richting zuiden vanaf 
baan 23 en baan 5. In beide gevallen heeft het vliegtuig al een heel stuk op een constante hoogte 
van 6000 voet gevlogen. 

 

http://www.alderstafellelystad.nl/uploads/1/4/1/3/14138220/2._allermeest_gebruikt_-
_vertrek_baan_23_richting_zuiden.wmv 

 

 

http://www.alderstafellelystad.nl/uploads/1/4/1/3/14138220/4._meest_gebruikt_-
_vertrek_baan_05_richting_zuiden.wmv 
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Periode 2015 tot juli 2017  
Na goedkeuring van de milieueffectrapportage volgt er op 21 maart 2015 het Luchthavenbesluit 
Lelystad Airport gepubliceerd in de Staatscourant (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-
2015-130.html) 

We maken een sprong naar 2017.  

Op 20 januari 2017 stuurt het Plaatselijk Belang Dalfsen een email met de vraag om nadere 
informatie over de aanvliegroutes (reproductie ££). Dalfsen ligt onder de naderingsroute 
Lemelerveld – Zwolle, en maakt zich zorgen. 

Het ministerie reageert op 31 januari 2017 per email met als onderwerp Vlieghoogte van de 
vliegroutes Lelystad Airport boven het Vechtdal (kenmerk ENM/BSK-2017/18058) (reproductie ££) : 

De vlieghoogte ter hoogte van Dalfsen  

Het luchthavenbesluit Lelystad is gebaseerd op de voorkeursrouteset B+. Na een lang en intensief 
traject van inspraak en overleg met de regio, inclusief de provincie Overijssel, heeft de Alderstafel 
Lelystad aanbevolen om de routeset B+ als uitgangspunt te nemen voor het Luchthavenbesluit 
Lelystad. Deze routeset B+ voorziet voor wat betreft de situatie ter hoogte van Dalfsen in dalend 
verkeer van 6000ft naar 3000ft, waarbij de gemeente Dalfsen naar verwachting ruim boven de 
3000ft (rond 4000 ft ) zal worden gepasseerd. Voor een nadere toelichting op de ligging van de 
routes en bijbehorende vlieghoogtes verwijs ik u naar het betreffende deelrapport van de een 
Milieueffectrapport (MER), http://www.alderstafellelystad.nl/besluitvorming-2009-2014.html. 

Voor hoogtes wordt simpelweg verwezen naar het MER. 

Ondertussen is er ook een Werkgroep Luchtruim Overijssel opgericht. In antwoord op een brief aan 
Alderstafel Lelystad van 28 februari 2017, ontvangt de werkgroep een antwoord van dhr Alders 
(brief van 7 maart 2017, reproductie ££), waarin geschreven staat:  

Aan de Alderstafel Lelystad van 3 maart j.l. is een minimale vlieghoogte van 6000 voet boven 
het oude land als ontwerpuitgangspunt voor de routes van Lelystad Airport herbevestigd. Dit 
uitgangspunt is reeds in een vroegtijdig stadium van het in 2009 gestarte adviestraject door 
de provincies Gelderland en Overijssel (en de gemeenten die zij vertegenwoordigen) aan de 
Tafel ingebracht. Dit punt heeft expliciet zijn neerslag gevonden in de adviezen van 2012 en 
2014 van de Alderstafel. Aan dit uitgangspunt wordt ook nu door geen van de partijen die 
belast zijn met de beleidsmatige of operationele uitvoering getornd. 

De 6000 voet vlieghoogte betreft hier zowel vertrek-routes als naderingen. Er wordt zelfs 
gesuggereerd dat 6000 voet hoog is, en dat daarmee de omgeving goed beschermd is: 

Boven centraal Overijssel zal op 6000ft gevlogen worden. Dit is ook mogelijk omdat de 
ondergrens voor het verkeer op Schiphol ligt op 7000 voet. Dit is conform de gemaakte 
afspraak op verzoek van de vertegenwoordigde provincies en gemeenten ter bescherming 
van de omgeving. 

Alders meldt ook dat de luchtverkeersleiding bezig is met het ontwerpen van de aansluitroutes, 
waarbij de aansluitpunten van de B+ met de aansluitroutes op 6000 voet komen te liggen:  

LVNL en CLSK werken momenteel aan het ontwerpen van de aansluiting van de vertrek- en 
naderingsroutes op het hogere luchtruim. De routeset B+ voor het lagere luchtruim, 
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waarover de Alderstafel unaniem heeft geadviseerd, was én is daarbij het vertrekpunt. Daar 
wordt niet aan gesleuteld. Het verkeer blijft zolang mogelijk op 6000 voet en daalt zo laat 
mogelijk - binnen het MER gebied - naar 3000 voet. 

In mei 2017 verschijnt er een ‘Factsheet Lelystad Airport - Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport’. 
Hierin informeert het ministerie over de B+ routeset 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/documenten/brochures/2017/05/02/factsh
eet-lelystad-airport) (reproductie ££). Er wordt kort samengevat wat de B+ precies inhoudt, en dat 
deze vaststaat, ook bij doorgroei van het aantal vliegbewegingen: 

Luchthavenbesluit 2015 

In 2014 heeft de Alderstafel Lelystad advies uitgebracht over de vertrek- en naderingsroutes 
in het lagere luchtruim. Voor deze routes waren de uitgangspunten: 

 het zo veel mogelijk vermijden van vliegen over woonkernen, 
 een vlieghoogte van tenminste 6000 voet boven het “oude land”, en 
 een vlieghoogte van tenminste 3000 voet boven Natura 2000-gebieden. Dit 

uitgangspunt is geformuleerd met het oog op de gebieden die relatief dicht bij de 
luchthaven liggen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Oostvaardersplassen. 

In het advies is steeds aangegeven dat er een uitzondering is op het uitgangspunt dat boven 
het “oude land” (van Gelderland en Overijssel) niet lager dan 6000 voet gevlogen wordt. 
Voor naderend verkeer moet eerder gedaald kunnen worden voor een veilige daalhoek 
richting de luchthaven. 

De geadviseerde vertrek- en naderingsroutes in het lagere luchtruim, de zogenaamde variant 
B+, waren de basis voor het MER en het Luchthavenbesluit Lelystad van 2015. Deze routes en 
de uitgangspunten zijn een gegeven en blijven dat voor de verdere doorgroei. 

Ook wordt er toegelicht hoe de aansluitroutes tot stand zullen gaan komen: 

De routes worden ontworpen binnen de huidige luchtruimstructuur. Er moet o.a. rekening 
worden gehouden met de huidige ligging van de druk bevlogen routes naar Schiphol en het 
gebruik van het luchtruim door militairen. De naderingsroute naar Lelystad vanaf 
Lemelerveld kan bijvoorbeeld niet hoger liggen dan 6000 voet, omdat daar de ondergrens 
voor het verkeer naar Schiphol op 7000 voet ligt en er altijd minimaal 1000 voet 
hoogteverschil moet zijn. 

In het factsheet wordt nog niks geschreven over vertrekroutes. Later, wanneer deze bekend 
gemaakt worden, zal de Veluwe pas echt wakker worden. 

Op 14 juni stuurt de LVNL een brief aan de staatssecretaris, met als onderwerp ‘Ontwerp 
aansluitingen routes Airport Lelystad’, kenmerk BSEC/22249 (reproductie ££). In deze brief wordt 
ingegaan op de complexiteit van het Nederlandse luchtruim, en hoe moeilijk het is om 
aansluitroutes te ontwerpen: 

Zoals eerder aangegeven schuilt een grote uitdaging in het vinden van een veilig een 
robuuste aansluiting van de vertrek- en naderingsroutes in het lagere luchtruim (tot 6000 
voet) op de ‘snelwegen’ in het hogere luchtruim, binnen de gestelde randvoorwaarden. 
Uitgangspunt was en is hierbij de zogenaamde routeset B+ voor het lagere luchtruim, zoals in 
2014 aan de Alderstafel Lelystad is overeengekomen en in het Luchthavenbesluit 2015 is 
vastgelegd. 
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Op 26 juni informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de voortgang van het 
routeontwerp (brief met kenmerk ENM/BSK-2017/159256) (reproductie ££). Allereerst wordt 
nogmaals herhaald wat er is afgesproken, namelijk direct rond de luchthaven in het lagere luchtruim 
(tot 6000 voet) zal routeset B+ worden toegepast: 

In 2014 is aan de Alderstafel Lelystad overeenstemming bereikt over de vertrek- en 
naderingsroutes in het lagere luchtruim (tot 6000 voet, d.w.z. ca. 1800 meter hoogte). Deze 
routes hebben als basis gediend voor de Milieu Effect Rapportage en het in 2015 in werking 
getreden Luchthavenbesluit Lelystad. De routes in het lagere luchtruim zijn hiermee een 
gegeven en staan niet ter discussie. 

Ze staan niet meer ter discussie zelfs. Ook wordt er geschreven dat de uitgangspunten voor de 
aansluitroutes identiek zijn aan die van de B+: 

Naast respectering van de eerder aan de Alderstafel afgesproken routeset B+ voor de lokale 
vertrek- en naderingsroutes waren de belangrijkste uitgangspunten in het selectieproces van 
de aansluitroutes: 

 Geen interferentie met het Schiphol verkeer 
 Behoud van de Militaire Missie Effectiviteit 
 Zo veel mogelijk vermijden van woonkernen, een vlieghoogte van tenminste 6000 voet 

boven ‘het oude land’, en een vlieghoogte van tenminste 3000 voet boven Natura 2000 
gebieden (conform Alders advies uit 2014). 

Er wordt gerapporteerd dat  

LVNL en CLSK er in geslaagd zijn een set van aansluitroutes te ontwerpen die Lelystad Airport 
in alle richtingen ontsluiten, de voor het lagere luchtruim (tot 6000 voet) afgesproken 
routeset B+ en de overige in 2014 aan de Alderstafel gemaakte afspraken over vlieghoogtes 
volledig respecteren, en die operationeel werkbaar zijn. 

Wel worden er een paar kanttekeningen geplaatst bij de huidige luchtruimstructuur. Zo moet er 
rekening gehouden met lang laag vliegen om Schiphol verkeer niet te hinderen, en vanwege militair 
gebruik van het luchtruim. 

Ook volgt er een passage waarin de beperkingen van het huidige luchtruim worden benoemnd: 

De huidige luchtruimstructuur heeft ook gevolgen voor het mogelijke groeitempo op 
Lelystad. Hoewel het Aldersadvies en het Luchthavenbesluit ruimte bieden voor 25.000 
vliegbewegingen, met een doorgroei –na evaluatie- naar 45.000, hebben LVNL en CLSK mij 
aangegeven, dat binnen de huidige luchtruimstructuur er geen ruimte is om op Lelystad meer 
dan 10.000 bewegingen per jaar in te passen, zonder dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor 
het Schipholverkeer en/of de Militaire Missie Effectiviteit. Ik heb uw Kamer o.a. al in 2015 bij 
het Luchthavenbesluit Lelystad aangegeven, dat voor een doorgroei van Lelystad Airport 
naar op termijn 45.000 bewegingen een aanpassing van de luchtruimstructuur en een 
vergroting van de capaciteit in het Nederlandse luchtruim nodig is. Deze verruiming is ook 
van belang voor de verdere ontwikkeling van Schiphol. Naar verwachting zal herinrichting 
van het luchtruim ruimte bieden om de aansluitroutes voor Lelystad optimaler in te passen. 

Er blijft veel onduidelijkheid onder de bewoners onder de vliegroutes met name buiten het MER 
studiegebied. Het ministerie publiceert daarom in juni 2017 een ‘Factsheet Aansluitroutes Lelystad - 
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Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim’ (reproductie ££). 
Over de B+ routes staat geschreven: 

B+ routes 

Deze factsheet gaat over de aansluitingen tussen de B+ vliegroutes voor Lelystad Airport en 
de ‘snelwegen’ (de ATS-routes) in het hogere luchtruim. De Alderstafel Lelystad adviseerde in 
2014 unaniem om te kiezen voor de B+ routes omdat deze het minste aantal ernstig 
gehinderde inwoners oplevert. Deze routes waren de basis voor het Milieu Effect Rapport 
(MER) en het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Deze routes staan niet meer ter 
discussie. Over deze vastgestelde B+ routes heeft IenM in mei 2017 een factsheet 
uitgebracht. Zie daarvoor: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/documenten/brochures/2017/05/02/factshe
et-lelystad-airport 

De aansluitroutes zullen de verbinden vormen tussen de aansluitpunten van de B+ routeset, en het 
hogere luchtruim. Over deze verbindingspunten staat geschreven: 

Vlieghoogtes 

De vlieghoogte is bij de IAF’s en het verlaten van de B+routes 6000 voet, dat is 1800 meter. 
Vertrekkende vliegtuigen klimmen daarna naar de hogere snelwegen in het luchtruim. Op 
sommige plekken zijn specifieke vlieghoogtes bepaald, bijvoorbeeld om onder het Schiphol 
verkeer te vliegen, of het zijn hoogtebeperkingen in het militaire luchtruim. Deze hoogtes zijn 
in de kaarten aangegeven. Op de snelwegen klimmen vliegtuigen zo snel mogelijk. Een 
vliegtuig bepaalt zijn hoogte aan de hand van luchtdruk. Omdat de luchtdruk overal 
verschillend is, gebruikt men in de luchtvaart een standaardluchtdruk om op grote hoogte te 
vliegen. Deze hoogtes worden uitgedrukt als Flightlevels. De precieze hoogte van een 
Flightlevel in voet/meter is afhankelijk van de plaatselijke luchtdruk. FL060 is in Nederland in 
90% van de tijd ongeveer 150 meter meer of minder dan 6000 voet (ongeveer 1.800 meter). 

Hiermee eindigt de informatie van het ministerie voorlopig. 
 
Een maand later publiceert HoogOverijssel haar eerste bevindingen over de geluidstudie, waarbij 
ontdekt wordt dat er fouten zijn gemaakt.  
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Onderzoek geluid door HoogOverijssel (vanaf juli 2017) 
Naar aanleiding van de ontstane onrust over de geplande lage vliegroutes over het Vechtdal en het 
gebrek aan informatie daarover, werd in januari 2017 actiecomité HoogOverijssel opgericht. Een van 
de onderwerpen die werden opgepakt, was een nadere bestudering van de milieueffectrapportage. 
We geven u de tijdlijn hiervan, van eerste onderzoeksresultaten tot waar we nu staan, het proces 
van actualisatie van het MER: 

1. Op 11 juli 2017 brengt actiegroep HoogOverijssel tijdens een presentatie in Stadshagen (Zwolle) 
de eerste inconsistenties in de MER-geluidstudie naar buiten. Daarbij wezen wij o.a. op het 
onverklaarbare verschil tussen de gepresenteerde geluidsbelastingen bij Ens en Zwolle. 

2. Gemeente Zwolle doet navraag bij Lelystad Airport over de bevindingen van HoogOverijssel. 
Hierop is, voor zover wij weten, nog geen inhoudelijke reactie gekomen. 

3. Op 26 juli dient HoogOverijssel een officieel verzoek in voor het gebruik van de software 
waarmee de geluidsberekeningen zijn uitgevoerd (Lden tool 3.2.2.0). Bijgevoegd de aanvraag. Er 
is op dat moment nog veel onduidelijkheid over routes, hoogtes en milieueffecten. 
Informatiebijeenkomsten in de regio’s door het ministerie staan dan gepland voor september en 
oktober. 

4. Op 31 juli ontvangt HoogOverijssel per e-mail een reactie dat binnen 4 weken een reactie kon 
worden verwacht op het verzoek om de Lden tool te kunnen gebruiken. Op 30 augustus is er 
telefonisch contact met het ministerie, waarin wordt toegezegd dat HoogOverijssel onder 
voorwaarden de software mag gaan gebruiken. Binnen een week zou HoogOverijssel kunnen 
beginnen met controle-berekeningen. Op 5 september checkt HoogOverijssel nogmaals naar de 
status van de afspraak. De Lden tool hebben we niet ontvangen. Intussen zijn de data van de 
informatieavonden in de regio bekend gemaakt. 

5. Vervolgens besluit HoogOverijssel om eigen software te ontwikkelen, in lijn met het wettelijk 
rekenvoorschrift (BWBR0026564). Dit om er zeker van te zijn dat een herberekening kan 
plaatsvinden voordat de informatiebijeenkomsten beginnen. 

6. Op vrijdagavond 22 september presenteert HoogOverijssel in Epe de eerste resultaten van de 
eigen geluidsberekeningen. Dit veroorzaakt veel media-aandacht. 

7. Nog dezelfde avond ontvangt HoogOverijssel een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst op 
het ministerie over de controle-geluidsberekeningen. De afspraak wordt aanvankelijk gepland 
voor 2 oktober. 

8. Na spoedoverleg in het weekend tussen ministerie en HoogOverijssel, vindt er op 26 september 
2017 een eerste overleg plaats tussen de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het MER en 
HoogOverijssel.  HoogOverijssel presenteert haar bewijs dat er fouten zijn gemaakt in het MER 
en dat daardoor de Lden 48 dB(A) contour niet kan kloppen 1. Daarnaast presenteert 
HoogOverijssel de resultaten van de eigen geluidsberekeningen en licht deze toe. 
Gebruikmakend van de invoergegevens zoals gepubliceerd in het MER laten de berekeningen 
van HoogOverijssel veel grotere geluidscontouren zien dan die in het MER worden getoond. De 
voor het MER verantwoordelijke ambtenaar verteld ‘dat er in het MER alvast een voorschot is 
genomen op een heringedeeld luchtruim’. Dit wordt niet nader gespecificeerd. De ambtenaren 
bevestigen wel dat 1) als de Lden 40 dB(A) contour niet door het studiegebied omhuld wordt, het 
studiegebied te klein gekozen is, en 2) dat als de Lden 48 dB(A) contour niet klopt, het 
Luchthavenbesluit opnieuw in procedure moet. Volgens de berekeningen van HoogOverijssel is 

                                                           
1 Het bewijs kon geleverd worden puur door combineren en redeneren vanuit de gegevens uit het MER, dus 
nog zonder gebruik te maken van de door HoogOverijssel ontwikkelde software. 
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1) het studiegebied van het MER inderdaad te klein in omvang, en 2) klopt ook de Lden 48 dB(A) 
contour die is gepresenteerd in het MER en wettelijk is vastgelegd in het Luchthavenbesluit 
Lelystad niet. 

9. Op 28 september 2017 meldt de staatssecretaris tijdens het Algemeen Overleg dat ze geen 
reden heeft te twijfelen aan het MER, maar dat ze wel in gesprek gaat met HoogOverijssel. Deze 
boodschap is niet in lijn met de uitkomst van het overleg van 26 september, aangezien de door 
HoogOverijssel geconstateerde fouten toen niet door het ministerie konden worden weerlegd, 
zie voorgaande punt. Zie bijgevoegd citaat uit het verslag van het Algemeen Overleg. 

10. Er volgen nog drie bijeenkomsten met vier ambtenaren van het ministerie (directeur luchtvaart, 
MER-verantwoordelijke, directeur regionale vliegvelden en een vierde beleidsmedewerker) en 
twee adviseurs van To70. Data van de bijeenkomsten: 5/10, 9/10 en 16/10, allemaal op het 
kantoor van To70 in Den Haag. HoogOverijssel ondervindt voortdurend weerstand bij het krijgen 
van informatie. De intentie van deze bijeenkomsten is om een gezamenlijk verslag uit te brengen 
aan de staatssecretaris over het MER Lelystad Airport. Daartoe hebben wij op 15/10 een concept 
voorbereid voor een gezamenlijke brief aan de minister en Tweede Kamer. Het ministerie gaat 
niet in op dit voorstel; het geeft aan meer zekerheid nodig te hebben om de door ons bereikte 
conclusies en de gevolgen ervan te kunnen onderschrijven. 

11. Nu in de bijeenkomst van 16/10 de door HoogOverijssel uitgevoerde analyses onweerlegbaar 
aantonen dat er fouten zijn gemaakt in het MER Lelystad Airport, stuurt het ministerie op de 
middag ná het laatste overleg bij To70 eenzijdig en niet-aangekondigd een brief naar de Tweede 
Kamer (brief van de staatssecretaris van 16 oktober 2017, kenmerk 31936 422), waarin slechts 
een aantal van de door HoogOverijssel geconstateerde fouten en onrealistische aannames staan 
benoemd. Wel wordt reeds toegegeven dat de Lden 48 dB(A) contour niet klopt: ‘Alleen de 48 
Lden-contour wordt bij 45.000 vliegtuigbewegingen (volgens de businesscase van Lelystad 
Airport te bereiken in 2043) op een beperkt aantal plaatsen iets groter (minder dan honderd 
meter, in het gebied tussen Biddinghuizen en Zeewolde) waardoor een beperkt aantal extra 
woningen binnen de contour komt te liggen (naar verwachting nu 2 woningen)’. Op dat moment 
moeten vele van de geconstateerde fouten nog hersteld worden, zoals de problemen met de te 
lage stuwkracht van in het geluidmodel ingevoerde vliegtuigtypen. Met het publiceren van deze 
brief stapt het ministerie af van de afspraak om met een gezamenlijk bericht naar buiten te 
treden. In deze brief wordt geen aandacht besteed aan het feit dat als gevolg van de fout in de 
48 dB(A) contour, het luchthavenbesluit opnieuw in procedure moet. 

12. Op 17 oktober verschijnt op de website van de Commissie m.e.r. aanvullende informatie over 
het MER Lelystad Airport, waaronder de vermelding dat in het MER Lelystad Airport rekening 
gehouden is met een heringedeeld luchtruim. Dit is conform wat een van de ambtenaren 
vermeldde tijdens de bijeenkomst van 26 september op het ministerie.  

13. Op 25 oktober besluit de Tweede Kamer tot een (besloten) technische briefing om zich beter te 
laten informeren over de tekortkomingen in het MER. HoogOverijssel wordt uitgenodigd om op 
9 november 2017 een (publieke) uiteenzetting te geven van haar bevindingen over het MER 
Lelystad Airport. Hiertoe verstrekt HoogOverijssel een position paper, getiteld ‘Analyse van de 
milieueffectrapportage Lelystad Airport door HoogOverijssel’, met daarin een lange, maar niet 
volledige, lijst met punten waarop het MER niet voldoet. Dit document is ook te vinden op de 
website tweedekamer.nl. De belangrijkste punten van HoogOverijssel zijn 1) de fouten in de 
stuwkracht, 2) de onrealistisch noord-zuid verdeling van naderend verkeer, 3) de niet-
onderbouwde aanname dat er na de start direct kan worden doorgeklommen in het 
heringedeelde luchtruim. en 4) dat de Lden 48 dB(A) contour groter wordt, waardoor het 
Luchthavenbesluit opnieuw in procedure moet.  
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14. Op 23 november vindt er een vervolg plaats van de technische briefing, dit keer met ambtenaren 
van het ministerie (dezelfde ambtenaren waarmee HoogOverijssel alle eerdere overleggen heeft 
gevoerd, een consultant van To70 en vertegenwoordigers van het NLR en de Commissie m.e.r. 
HoogOverijssel is als toehoorder aanwezig. 

15. Op 7 december vindt nog een derde en laatste briefing plaats, weer met dezelfde ambtenaren 
en vertegenwoordigers van het NLR, maar dit keer zonder Commissie m.e.r. HoogOverijssel is 
wederom als toehoorder aanwezig.  

16. Op 18 december stuurt het ministerie een brief naar de Tweede Kamer waarin de voorgenomen 
Actualisatie van het MER Lelystad Airport wordt toegelicht. Hierin staan alleen nog de 
stuwkracht en de hoogte op bepaalde delen van de nadering vermeld. In deze brief worden de 
volgende onderwerpen niet meer benoemd: 1) het direct doorklimmen onder aanname van een 
heringedeeld luchtruim, 2) de onrealistische noord-zuid verdeling van naderend verkeer, 3) dat 
er fouten zijn geconstateerd in de Lden 48 dB(A) contour en dat daardoor het Luchthavenbesluit 
opnieuw in procedure moet en 4) dat er fouten zijn geconstateerd in de  Lden 40 dB(A) contour 
waardoor het studiegebied te klein was en inspraak werd ingeperkt. Ook wordt niet gesproken 
over de andere onderwerpen die HoogOverijssel heeft gepresenteerd tijdens de Technische 
Briefing. 

17. Tijdens het debat van 19 december 2017 antwoordt de minister dat er een nieuw 
Luchthavenbesluit naar de Kamer komt, inclusief de wettelijke inspraak en een mogelijkheid tot 
beroep. De procedure wordt verder niet in detail besproken, noch wordt er een doorlooptijd 
genoemd.  

18. Op 21 december 2017 wordt de motie Paternotte - Bruins aangenomen (kst-31936-435 ISSN 
0921 – 7371), die de minister aanspoort de uiterste zorgvuldigheid en objectiviteit te 
betrachten, en de bewoners te betrekken bij de contra-expertise van de milieueffectrapportage. 
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Plan van Aanpak Luchtruimherziening (december 2017) 
Op 15 december publiceert het Ministerie haar Pan van Aanpak voor de Luchtruimherziening (versie 
1.0) (reproductie ££). Dit plan is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW); het ministerie van Defensie (DEF); het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK); 
luchtverkeersleiding Nederland (LVNL); en Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC). 

Met dit plan van aanpak wordt ook invulling gegeven aan de motie Jetten c.s. (zie Bijlage A). 
Deze motie is op 4 oktober 2017 aangenomen en verzoekt de regering om “de Tweede Kamer 
voor het kerstreces een plan van aanpak inzake de herindeling van het luchtruim te sturen, 
inclusief een voorstel op welke wijze de omgeving wordt betrokken bij dit proces.” 

Als een van de doelen wordt genoemd het minimaliseren van de impact op de omgeving, d.w.z. het 
zo veel als mogelijk beperken van de geluidsoverlast en de CO2-uitstoot. Het is een uitgebreid 
document waaruit duidelijk de complexiteit van het proces blijkt. Het vorm geven van participatie 
van alle stakeholders neemt een belangrijke plaats in (hoofdstuk 2). 

In Hoofdstuk 4 wordt de planning en fasering beschreven. Er worden globaal drie fases beschreven: 

Fase 1: in kaart brengen van wensen en eisen (2018) 

Fase 2: uitwerken van concepten, detail-ontwerp, simulaties en ‘flight validation’ (2019-2021) 

Fase 3: realisatie, aanpassen van systemen (vanaf 2022) 

Uit deze globale beschrijving blijkt dat er pas in fase 2 duidelijk zal worden welke route-
optimalisaties er mogelijk zijn, en wat de effecten daarvan zouden kunnen zijn voor de bewoners. Er 
zijn verschillende werksporen gedefinieerd. Onder werkspoor 1 wordt vermeld dat Voor het civiel 
verkeer staat de verdere ontwikkeling van Schiphol centraal. Werkspoor 2 betreft de Lelystad Airport 
(en overige vliegvelden): 

2. Niet-Schiphol verkeer operationeel concept en inpassing routes 

Hier gaat het om de luchtruimindeling en het gebruik voor civiel niet-Schipholverkeer, 
inclusief de routes van en naar de regionale luchthavens. Centraal staat de 
verkeersafhandeling op civiele luchthavens, waaronder de optimalisatie van routes voor 
Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Hieronder valt ook het optimaliseren van aansluitingen 
van luchthavens op het ATS-routenetwerk (de snelwegen). Ook het faciliteren van General 
Aviation en nieuwe luchtruimgebruikers zoals drones komt hierbij aan de orde. De lange 
termijn ambitie is om van de huidige scheiding van civiele en militaire TMA over te stappen 
naar één geïntegreerd civiel-militair luchtruim: de TMA Holland Regional. 

Onder het kopje ‘Realisaties op de korte termijn’ wordt geschreven: 

Het programma zal waar mogelijk vóór 2023 deeloplossingen realiseren waarvoor geldt dat 
deze: 

 geen grote afhankelijkheden kennen 
 passen binnen huidige operationele concepten 
 de langere termijn visie niet blokkeren 
 redelijkerwijs in te voeren zijn in de huidige luchtverkeersleidingsystemen 

De kortere termijn realisaties zullen zich richten op: 
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1. Capaciteitsverbetering (Schiphol, Zuidwest Nederland en hogere luchtlagen) 
2. Hinderbeperking, waaronder zeker Lelystad 
3. Afstemmen wenselijkheid en haalbaarheid grensoverschrijdend oefengebied voor de 

krijgsmacht 
4. Airspace management (efficiënter en flexibeler gebruik maken van het luchtruim) 

Korte termijn betreft dus met veel mitsen en maren een aantal mogelijke realisaties in de periode 
tot 2023.  

 

Interview met Michiel van Dorst (LVNL) door NRC/Mark Duursma 

Op 24 januari verschijnt er en interview in het NRC met de CEO van LVNL, Michiel van Dorst. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/23/routes-lelystad-liggen-op-schema-a1589517 

Vraag: Vliegtuigen voor Lelystad moeten lang laag vliegen omdat ze niet door het hogere 
luchtruim van Schiphol mogen. Rotterdam The Hague Airport deelt het luchtruim wel met 
Schiphol. Hoe kan dat? 

Van Dorst: „Dat is een keuze van ons. De werkwijze voor Rotterdam is organisch 
meegegroeid met de groei van het verkeer. Als je nu iets nieuws begint, vind ik dat daar een 
andere filosofie bij hoort. Bij een nieuwe luchthaven wil ik verkeersstromen die altijd vrij 
blijven van anderen.” 

LVNL vond Lelystad in 2009 geen geschikte locatie. Waarom is er niets gedaan met die 
conclusie? 

„Ik vind het moeilijk om terug te kijken, dat speelde voor mijn tijd. Toen ik hier kwam en me 
realiseerde dat de aansluitroutes er nog niet waren heb ik daar hard aan gewerkt.” 

 

Uit deze uitspraken blijkt, dat het op geen enkele manier aannemelijk is dat de Lelystad routes 
omhoog zullen gaan bij een herindeling van het luchtruim. LVNL probeert nu de aansluitroutes te 
maken voor een vliegveld waarvan ze zelf in 2009 hebben aangegeven dat het ongelukkig gelegen is. 
Dat de routes in de toekomst veel hoger komen te liggen, lijkt onwaarschijnlijk. 

 

 


