}
6
iMinisterie van Infrastructuur
len Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Bestuurskern
Dir.Lucfitvaart
Afd. Luchtverl<eer
Den Haag
Postbus 20901

"""""""

O

Contactpersoon
F. Demeyere
Beleidsmedewerker

Q

Frederik.demeveretaminienrft.

9

Datum
Betreft

2 5 JUNI 2018

Ons kenmerk
IENW/BSK-2018/128948

Voorgenomen besluit aansluitroutes en actualisatie MER
Lelystad Airport

Geachte College,
Hartelijk dank voor uw brief van 14 mei j l . In uw brief gaat u in op mijn
voorgenomen besluit over de aansluitroutes en de actualisatie van het MER
Lelystad Airport. Daarbij stelt u mij op de hoogte van uw voorlopige bevindingen
en uit u uw zorgen hierover. Ook geeft u aan dat er nog extra inspanningen nodig
zijn om deze zorgen in uw regio weg te nemen.
10.000 vliegtuigbewegingen
Terecht stelt u dat de eerste jaren sprake is van tijdelijke aansluitroutes voor
maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Vooreen verdere doorgroei naar
45.000 vliegtuigbewegingen is een herziening van het luchtruim noodzakelijk.
Zoals eerder aangegeven is sprake van een operationele beperking in het huidige
luchtruim, waardoor de beschikbare capaciteit IFR-verkeer (vliegend op
instrumenten) op Lelystad Airport is beperkt tot 10.000 vliegtuigbewegingen
(commercieel/zakelijk verkeer) per jaar. Deze operationele beperking is door LVNL
en CLSK geconcludeerd en bevestigd door de second opinion van het bureau
Helios. U wenst dat dit wettelijk wordt vastgelegd. Tijdens het plenaire debat van
15 mei j l . is dit ook aan de orde geweest, en heb ik toegezegd de mogelijkheden
hiertoe te onderzoeken. Ik verwacht hier op korte termijn de Kamer over te
kunnen informeren.
Daarnaast geeft u terecht aan ervan uit te gaan dat Lelystad Airport zich zal
richten op het overnemen van vakantieverkeer van Schiphol. Via het
selectiviteltsbeleid geef ik dit vorm. Verder geeft u aan te verwachten dat, naar
aanleiding van de herziening van het luchtruim, de lokale vertrek- en
naderingsroutes (B+) zullen worden geoptimaliseerd en dat hierdoor een
aanpassing van het luchthavenbesluit nodig zal zijn. Het luchthavenbesluit is
genomen op basis van de vertrek- en naderingsroutes B-H en voor de eindsituatie
van 45.000 vliegtuigbewegingen met een heringedeeld luchtruim. Zodra de
herziening van het luchtruim is afgerond, zal worden bezien wat de gevolgen voor
de (aansluit)routes hiervan zijn. In het geval de wettelijke contouren wijzigen is
een aanpassing van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en een actualisatie van
het MER noodzakelijk, en zal daar uiteraard invulling aan worden gegeven.
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doorgenomen be^iuitti^^eii^ke^en^iuit^oute^
LI constateert dat mijn voorgenomen besluit over de verbeterde tijdelijke
aansluitroutes tegemoet komt aanbeen deel van) uw bezwaren.LI vraagt mij om
tot 10.000 vliegtuigbewegingen ook voor de vluchten uit het zuiden een glijvlucht
toe te passen.Zoals aangegeven in mijn brief aan deTweede kamer van ^ 1
februari j l . , is het voor het verkeer vanuit het oosten gelukt om vanaf de Duitse
grens tot aan Zwolle zo veel mogelijk in glijvlucht te vliegen. Hierdoor zal verkeer
vanuit het oosten hoger vliegen nabij Lemelerveld. Het toepassen van een
glijvlucht voor vluchten vanuit het zuiden is eerder in het consultatietraject
ingebracht.Deze mogelijkheid is op dat moment ook doorLVNL en CLSk
beoordeeld. Llit deze beoordeling bleek dat dit, als gevolg van interferentie met
Schipholverkeer,in het huidige luchtruim niet standaard in het ontwerp is op te
nemen. De beoordeling van alle verbetervoorstellen die tijdens de consultatie zijn
ingediend,is als bijlage bij mijn brief aan deTweede kamer van ^ 1 februari j l .
toegevoegd.
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Monitoring
Verder roept u mij op om snel aan de slag te gaan met de monitoring van de
(milieu-)effecten. Zoals afgesproken aan de Alderstafel en vastgelegd in het
huidige luchthavenbesluit, wordt in de directe omgeving van de luchthaven reeds
een monitoringsprogramma voorbereid. De provincie Flevoland coördineert dit
samen met de luchthaven. Dit programma moet voor opening van de luchthaven
gereed zijn. Een onderdeel daarvan is het inrichten van geluidmeetpunten in
omliggende gemeenten, dit onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf.
Wat betreft de monitoring op het "oude land" zal mijn ministerie de komende
periode met u en de betrokken regio's in overleg treden over de wijze waarop het
beste tot een evaluatie- en monitoringsprogramma gekomen kan worden. Het
heeft mijn voorkeur dat de te ontwikkelen monitoring op het "oude land" waar
mogelijk aansluit bij het de systematiek die op Flevoland wordt ontwikkeld, een en
ander op basis van dezelfde verdeling van verantwoordelijkheden. Ambtelijk is het
gesprek met uw en andere betrokken provincies hierover reeds gestart.
Langere t e r m i j n
Zoals u terecht concludeert is een oplossing voor kruisend verkeer bij Stadshagen
gevonden waardoor op minimaal 5000 voet bij Stadshagen wordt gepasseerd;
deze oplossing kan gegarandeerd worden gebruikt in de tijdelijke situatie tot
10.000 vliegbewegingen. In de actualisatie van het MER is het oorspronkelijke
scenario van 3.000 voet als worst case in beeld gebracht. Ik ga er van uit dat bij
de herziening van het luchtruim ook tot een passende oplossing kan worden
gekomen die minimaal gelijk is aan de 5.000 voet. Op dit moment kan ik echter
niet vooruit lopen op de uitkomsten van de luchtruimherziening.
U verzoekt mij een aantal elementen gekoppeld aan het hoger inpassen van de
vliegroutes en gericht op het minimaliseren van de hinder randvoorwaardelijk te
stellen aan de herziening van het luchtruim en deze wettelijk vast te leggen. Ik
heb begrip voor uw wensen. Maar ik vind het belangrijk dat ten behoeve van de
luchtruimherziening de wensen van alle belanghebbenden, waaronder die van uw
regio, in beeld worden gebracht en integraal worden gewogen in een zorgvuldig
proces. Deze worden de komende periode geïnventariseerd. Het vooraf wettelijk
vastleggen van wensen en randvoorwaarden die door belanghebbenden naar
voren worden gebracht, past niet in dit proces om in dialoog tot een voor alle
regio's meest optimale uitkomst te komen. Wel is het voor mij een harde
ontwerpeis voor de luchtruimherziening dat hoger gevlogen kan worden op de
aansluitroutes.

Pagina 2 van 3

^

(^

Daarnaast v r a a g t u m i j om een"open en transparant planproces met ruimte voor
participatie door en actieve communicatie met de r e g i o " . M e t u v i n d ik het van
belang dat er voldoende mogelijkheden zijn voor participatie van en communicatie
met de regio's bij de totstandkoming van de luchtvaartnota en de
luchtruimherziening.
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Het gesprek over de wijze waarop dit het beste kan worden ingevuld met
belanghebbenden, waaronder uw provincie, is reeds gestart. Op dit moment wordt
hiervoor een participatieplan opgesteld. Ik verwacht hierover binnenkort de
Tweede kamer te kunnen informeren.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

van Nieuwenhuizen Wijbenga
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