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Zienswijze op het Ontwerpwijzigingsbesluit luchthavenbesluit Lelystad

Ingediend namens de volgende verenigingen:
•
•
•

Aircraft Owners and Pilots Association Netherlands (verder AOPA)
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (verder KNVvL)
Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA)

Verder te noemen: 'de GA-sector'.
Inleiding
Bovenvermelde verenigingen behartigen de belangen van ondernemingen, verenigingen en particulieren die op
enigerlei wijze actief zijn binnen de zogenoemde General Aviation. De verenigingen zijn voor de centrale en
decentrale overheid en andere instanties, zoals LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland), CLSK (Commando
Luchtstrijdkrachten) en de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), de vaste gesprekspartners wat betreft
aangelegenheden die de General Aviation raken, zoals de toegang tot luchthavens, de toegang tot het luchtruim,
tarieven, vliegveiligheid etc.
De (voorgenomen) ontwikkelingen op, rond en boven de luchthaven Lelystad (dus inclusief het luchtruim) raken de
belangen van de General Aviation, zowel direct als indirect. Denk hierbij in het bijzonder aan de gemotoriseerde
General Aviation die van de luchthaven gebruik maakt en/of door vestiging op de luchthaven er in sterke mate van
afhankelijk is, maar ook aan GA-activiteiten die plaatsvinden in de naaste en verdere omgeving van de luchthaven,
zoals, onder meer, zweefvliegen, parachutespringen, ballonvaren en modelvliegen.
De grondslag van de wijziging van het luchthavenbesluit behelst het volgende: in de MER-actualisatie van 2018 is
geconstateerd dat de contouren voor geluid en externe veiligheid en de grenswaarden in handhavingspunten
beperkt wijzigen ten opzichte van de contouren en grenswaarden uit het MER 2014 en het luchthavenbesluit. Om
deze reden is besloten om het luchthavenbesluit uit 2015 te wijzigen.
Met het ontwerpwijzigingsbesluit wordt het bestaande Luchthavenbesluit Lelystad uit 2015 op onderstaande
onderdelen gewijzigd:
1. De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de
actualisatie van het MER;
2. Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het
luchthavenbesluit;
3. Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het luchthavenbesluit;
4. De voorwaarden waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport
tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;
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5.

Een aantal beschermingsvlakken is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor
communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van
te bouwen objecten.

De GA-sector zal ingaan op de wijzigingen als hierboven bedoeld, op basis van de volgende vragen:
a) Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp wijzigingsbesluit en de actualisatie van het MER?
b) Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
c) Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Met dit besluit heeft luchthaven Lelystad de
ruimte gekregen om de luchthaven te ontwikkelen, gebaseerd op een verwachte omvang van 45.000
vliegtuigbewegingen handelsverkeer (ook wel aangeduid als groot (commercieel) luchtverkeer) per jaar en van een
verwachte afname van het klein luchtverkeer [...]naar 46.500 vliegtuigbewegingen per jaar.
AOPA heeft naar aanleiding van het luchthavenbesluit van 1 april 2015 een bezwaarschrift (zienswijze) ingediend.
Dat bezwaar had voor een belangrijk deel betrekking op hetgeen in dat besluit was gesteld met betrekking tot het
verwachte maximum aantal vliegtuigbewegingen van het "klein luchtverkeer".
"Met het Luchthavenbesluit Lelystad dat op 1 april 2015 in werking is getreden heeft het bevoegd gezag de
aanvraag van Schiphol Group en NV Luchthaven Lelystad gehonoreerd. Daarmee hebben Schiphol Group en NV
Luchthaven Lelystad de ruimte gekregen om de luchthaven Lelystad te ontwikkelen, gebaseerd op een verwachte
omvang van het handelsverkeer van 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar en van een verwachte afname van het
klein luchtverkeer naar ongeveer 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar."
Lelystad Airport is thans in Nederland de voornaamste luchthaven voor de (gemotoriseerde) General Aviation. Van
alle vliegtuigbewegingen op de kleine luchthavens in Nederland vindt bijna 30% plaats op Lelystad (bron: Centraal
Bureau voor de Statistiek). Het aantal vliegtuigbewegingen in 2018 op Lelystad Airport bedroeg 103.355, een
stijging van 23% t.o.v. 2017. Deze vliegtuigbewegingen komen vrijwel allemaal voor rekening van de General
Aviation ('klein luchtverkeer'). De groei kan worden toegeschreven aan de toenemende vraag naar beroepsvliegers
(meer lesvluchten) en aan de gunstige economische omstandigheden.
De GA-sector maakt bezwaar tegen het oogmerk van de exploitant van Lelystad Airport (verder: ‘de exploitant’) om
de omvang van de de General Aviation uiteindelijk terug te brengen tot 46.500 vliegtuigbewegingen per jaar. Dit
streven is met zoveel woorden terug te vinden in de inleiding van de Nota van Toelichting bij het Ontwerp
Luchthavenbesluit Lelystad Airport: “[…] De exploitant beoogt daarbij de anno 2014 bestaande omvang van het
klein luchtverkeer van ongeveer 110.000 vliegtuigbewegingen uiteindelijk terug te brengen tot circa 42.000
vliegtuigbewegingen.”
In het gewijzigde luchthavenbesluit is dat aantal verhoogd van "circa 42.000" tot 46.500. Hoe en in welk tempo de
exploitant denk het streefgetal van 46.500 vliegtuigbewegingen klein luchtverkeer te bereiken, is niet duidelijk.
Van een eenduidig streefgetal is, zoals blijkt, geen sprake. In paragraaf 4.2.2 (‘Andere activiteiten’) van de Nota is
beschreven dat in het basisscenario de omvang van de General Aviation tot 2032 langzaam zal afnemen tot
ongeveer 100.000 vliegbewegingen. Daarna zal meer ruimte gemaakt moeten worden voor groot luchtverkeer en
zal dit aantal versneld afnemen tot ongeveer 50.000 vliegbewegingen omstreeks 2043.
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De GA-sector bestrijdt dat “naar de mate waarin het groot commercieel luchtverkeer toeneemt, dit ten koste moet
gaan van de general aviation activiteiten”.
Er is geen lineair verband. Een degelijke onderbouwing voor de verwachte afname (gerelateerd aan een toename
van het groot commercieel luchtverkeer) is ook niet gegeven.
Het 'uitgangspunt' dat groot commercieel luchtverkeer ten koste moet gaan van de General Aviation is destijds
door de exploitant getoetst bij onderzoeksbureau Stratagem Strategic Research BV. Volgens de ‘second opinion’
van Stratagem leert de ervaring op luchthaven Eindhoven dat recreatief vliegverkeer moeilijk samengaat met groot
commercieel luchtverkeer.
De GA-sector is niet bekend met bedoelde ‘ervaring op luchthaven Eindhoven’. Het is onaanvaardbaar dat het
schrappen van meer dan 60.000 vliegtuigbewegingen klein luchtverkeer per jaar op deze wijze wordt
beargumenteerd.
Uit het Ondernemingsplan Lelystad Airport blijkt dat de LVNL ten aanzien van de ruimte voor de General Aviation
een veel optimistischer beeld heeft. “LVNL heeft een voorlopige prognose afgegeven dat bij 25.000
vliegtuigbewegingen groot handelsverkeer nog ruimte is voor de General Aviation van circa 100.000
vliegtuigbewegingen, waarvan 20.000 helikopterbewegingen en 80.000 overig verkeer. […] Pas nadat alle ATC
processen voor de ontwikkeling zijn doorlopen en de verkeersleiding is ‘ingeregeld’ zal meer zekerheid zijn over de
aantallen ‘groot en klein’ verkeer waarbij sprake is van een veilig en beheerst ATC proces.”
Uit het Ondernemingsplan blijkt verder dat het volgens de LVNL moeilijk is een inschatting te geven van de nog
beschikbare capaciteit voor General Aviation bij een doorgroei van het groot handelsverkeer naar 45.000
vliegtuigbewegingen. “Eerder is een aantal van circa 42.000 vliegtuigbewegingen genoemd (waarvan 12.000
helikopterbewegingen, 30.000 overig verkeer), maar LVNL geeft aan dat een nauwkeuriger inschatting van getallen
pas veel later goed mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van de spreiding over de dag van het groot
handelsverkeer. Er zijn diverse voorbeelden bekend uit omringende landen waarbij groot handelsverkeer en GA in
groter dan genoemde hoeveelheden naast elkaar gebruik maken van een gecontroleerde luchthaven met één starten landingsbaan.”
In haar brief d.d. 30 april 2014 aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu schrijft de LVNL: “De mogelijkheid om
lesvluchten en regulier VFR verkeer te accommoderen naast de ontwikkeling van het grote verkeer hangt onder
meer af van de beschikbare grondinfrastructuur. Daarbij is het van belang dat de baanbezettijden en kruisingen van
de baan door groot en klein verkeer zo beperkt mogelijk blijven. Op basis van de ervaring op de luchthavens
Rotterdam en Eelde verwacht ik dat het mogelijk zal zijn ordegrootte 75.000 vluchten per jaar (IFR plus VFR) te
accommoderen. De werkelijke capaciteit zal op basis van een meer uitgewerkt ontwerp en daadwerkelijke
operationele ervaring moeten worden vastgesteld. Op basis van deze informatie kunnen de mogelijkheden voor
dienstverlening aan de General Aviation en de fasering daarin met de luchthavenexploitant nader worden
uitgewerkt.”
De GA-sector is onbekend met de expertise die op dit vlak aanwezig is bij Stratagem Strategic Research BV, maar
gezien de stellingen van dit bureau is niet aannemelijk dat met zorg naar de positie en de mogelijkheden van de
General Aviation is gekeken. De sector acht dit onzorgvuldig en onbehoorlijk ten opzichte van de huidige gebruikers
(particulieren, vliegverenigingen, luchtvaartondernemingen). Zij tasten volledig in het duister over hun toekomstige
positie op de luchthaven.
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Voor de goede orde wordt opgemerkt dat Lelystad Airport een maatschappelijke functie heeft (denk aan de inzet
van traumaheli’s en de politieheli’s) . Lelystad is het enige vliegveld in Nederland waar helivliegers kunnen worden
opgeleid. Deze worden niet alleen getraind voor politie- en traumavluchten maar ook voor inspecties(vluchten) van
windmolens op zee. Gezien de klimaatdoelstellingen zijn dergelijke inspectievluchten van groot belang. Met dit
soort verbanden lijkt geen rekening te zijn gehouden.
De ontwikkeling van Lelystad Airport raakt niet alleen de huidige gebruikers van de luchthaven zelf, maar ook GAactiviteiten die elders, in de nabije en verdere omgeving van Lelystad plaatsvinden. Hieronder een (niet-limitatieve)
opsomming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat gemelde beperkingen gelden onder de beoogde Lelystad TMA
tot aan 10.000 vliegbewegingen op Lelystad. Bij verdere groei van Lelystad Airport tot 45.000 vliegtuigbewegingen
(vakantievluchten) per jaar, nemen de beperkingen (met name in hoogte) voor de genoemde activiteiten steeds
verder toe.
•

Zweefvliegclub Flevo zal als gevolg van de ontwikkeling van Lelystad en de daaraan gekoppelde
luchtruimstructuur onnodig (zeer) ernstige hinder ondervinden.

•

Zweefvliegclub NOP zal in haar activiteiten ernstige tot zeer ernstige beperkingen ervaren richting het westen
en het zuiden.

•

Aero club Salland zal ernstige hoogte beperkingen ervaren, maar behoudt nog wel een “ontsnappingsroute”
naar het oosten.

•

Ook modelvliegclubs, gevestigd aan de A27, en paramoteurs bij Zeewolde zullen beperkingen ondervinden.

De betreffende clubs zijn slecht begeleid in het gehele proces. Er zijn in het geheel geen tegemoetkomingen gedaan
van de zijde van de overheid, provincie(s) en/of exploitant van de luchthaven om deze clubs voor de gevolgen van
de ontwikkeling van Lelystad te compenseren. Clubs moeten zelf (op eigen kosten) op zoek naar oplossingen en
stuiten daarbij op bureaucratie en onwil. Complicerende factor is dat mogelijke oplossingen de grenzen van de
provincie overschrijden en clubs mede daardoor tussen de wal en het schip (dreigen te) belanden. Voor zover er
beloftes en toezeggingen zijn gedaan (en verwachtingen zijn gewekt), worden deze niet nagekomen. Met input van
de GA-sector en met het rapport Toekomstvaste GA Locaties wordt niets gedaan. Kortom, de GA-sector wordt
volledig aan zijn lot overgelaten.
Ook zijn beloftes geschonden. De MLA’s (Microlight Aviation) zijn van Lelystad Airport verdreven voordat een
(beloofd) alternatief was gevonden.
De voorgenomen inperkingen van de General Aviation en de onzekere toekomst op Lelystad hebben zeer nadelige
gevolgen en kunnen tot gedwongen bedrijfsbeëindiging en faillissementen leiden. Daar zijn nu al meerdere
voorbeelden van. Aan verplaatsing van bedrijven naar andere vliegvelden, als dat überhaupt fysiek al kan, kleven
veelal ook hoge kosten en andere bezwaren.
In discussies over het lot van de General Aviation worden in dit verband van de zijde van de overheid en de
exploitant ook wel termen als “ondernemersrisico” gebruikt. Door situaties als hierboven omschreven aldus jegens
de sector af te doen, overschrijdt men de grenzen van het betamelijke. De GA-sector behoudt zich wat dit betreft
dan ook alle rechten voor jegens overheid, provincie en exploitant.
Overigens is de GA-sector nimmer betrokken geweest bij het doorrekenen van eventuele scenario’s waarbij sprake
is van gemengd vliegverkeer. De exploitant focust zich volledig op de ontwikkeling van de luchthaven tot
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luchthaven voor het groot luchtverkeer en verwaarloost daarbij de belangen van de huidige gebruikers (en
daarmee 30% van de Nederlandse GA sector).
Ten aanzien van Lelystad Airport worden wat betreft het aantal vliegtuigbewegingen klein luchtverkeer enkele
ruwe getallen genoemd. Er is geen degelijk onderzoek gedaan naar wat maximaal mogelijk is, rekening houdend
met de belangen van de General Aviation. Dat is onaanvaardbaar. In dat licht is ook relevant waar de
vliegtuigbewegingen die niet meer geaccommodeerd kunnen worden op Lelystad Airport dan wel terecht kunnen.
Daar is in het geheel geen aandacht aan besteed.
CONCLUDEREND:
•

Ten onrechte is bepaald dat met de komst van groot vliegverkeer op Lelystad Airport klein vliegverkeer naar
elders verplaatst moet worden (als ware het een ‘fait accompli’). De GA-sector bestrijdt dat er een noodzaak is
het aantal vliegtuigbewegingen klein vliegverkeer met de komst van groot vliegverkeer terug te dringen. Uit
niets is die noodzaak gebleken.

•

De GA-sector is van oordeel dat het luchthavenbesluit geen streefgetal mag behelzen wat betreft het aantal
vliegtuigbewegingen klein vliegverkeer.

•

De GA-sector leest dat in het luchthavenbesluit wordt bepaald dat regulering van het vliegverkeer dient plaats
te vinden zodra er operationele knelpunten aan de orde zijn. In het slechtste geval (bezien vanuit het
perspectief van de GA) zou dat een beperking van het klein vliegverkeer kunnen betekenen. Uitplaatsing van
klein verkeer is dan geen doel meer op zich (of een ‘fait accompli’), zoals nu gezien de Nota van Toelichting bij
het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad Airport het geval lijkt te zijn, maar het gevolg van een (dreigend)
concreet operationeel probleem.

•

De GA-sector dient als belanghebbende nadrukkelijk betrokken te worden bij het analyseren van operationele
scenario’s (met als oogmerk het optimaliseren van het gebruik van de luchthaven door groot- en klein
luchtverkeer).

•

De GA-sector eist dat partijen binnen de General Aviation, die direct dan wel indirect gedupeerd worden als
gevolg van de ontwikkeling van Lelystad Airport, geholpen worden bij het vinden van alternatieve locaties
en/of gecompenseerd worden voor de nadelen die zij als gevolg van die ontwikkelingen lijden.

Effecten inperken General Aviation
Volgens Stratagem Strategic Research BV (zie p. 18 van de ‘Second opinion Business Case Lelystad Airport’ d.d. 12
mei 2014) heeft de General Aviation een marginale invloed op de directe exploitatie van een luchthaven. Stratagem
stelt verder: “Door het inkrimpen of opheffen van general aviation kan ook werkgelegenheid wegvallen of
verdwijnen naar andere luchthavens. Maar het gaat dan om relatief lage aantallen FTE.”
Niet is gebleken dat Stratagem werkelijk onderzoek heeft gedaan naar de economische en maatschappelijke
betekenis van de General Aviation. Feit is dat Lelystad Airport vanaf ingebruikname (economisch) afhankelijk is van
(lees: vrijwel volledig drijft op) de General Aviation. Door te stellen dat de General Aviation “marginale invloed” op
de directe exploitatie van een luchthaven gaat men volledig voorbij aan de feiten.
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Uit het eindrapport onderzoek Toekomstvaste General Aviation Locaties in Nederland (TGAL-rapport) d.d. 1
februari 2016:
1.2.1 Economisch Belang
Min I&M heeft aan BCI (Buck Consultants International) de opdracht verstrekt de economische betekenis van de
Nederlandse GA-sector in kaart te brengen. In hun rapport geven BCI aan dat in 2014 de directe economische
betekenis van GA in Nederland circa € 194.000.000 – € 232.000.000 bedraagt in termen van toegevoegde waarde.
Bovendien omvat de sector ruim 850 bedrijven, ruim 3.100 directe banen en maximaal 1.589 indirect werkzame
personen. Daarnaast hebben luchthavens van regionale betekenis een recreatieve aantrekkingskracht voor de regio;
de luchthavens van regionale betekenis ontvingen in 2014 bijna 640.000 bezoekers. De bestedingen van passieve
recreanten bedragen € 1.800.00 – € 3.800.000. Tot slot vormt de vliegsport een belangrijke tak binnen de GA; de
uitgaven van de actieve recreanten (luchtsportbeoefenaars) omvatten € 35.000.000 á € 40.000.000.
1.2.3 Zakelijk Belang
GA vormt de ‘kraamkamer’ van de grote luchtvaart. De recreatieve luchtvaart stimuleert de keuze voor een carrière
in de professionele luchtvaart, niet alleen voor piloten maar ook in alle andere facetten van luchtvaart zoals
luchtverkeersleiding, vliegtuigonderhoud etc. Een gezonde GA vormt de basis voor een sterke commerciële
luchtvaart in Nederland. Daarnaast is BA (Business Aviation), als onderdeel van GA, van belang voor zakelijk
Nederland.
1.2.3 Maatschappelijk Belang
Onder de definitie van GA vallen tevens maatschappelijke vluchten. Dit zijn vluchten door onder andere: de
(luchtvaart) politie, de MMT’s (Mobiel Medisch Team – Trauma Helikopter) en de Kustwacht. Het is vanzelfsprekend
dat dergelijke vluchten van groot belang zijn voor veiligheid en welzijn in Nederland.
In de in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde ‘Actualisatie quick scan MKBA
Schiphol en Lelystad Airport Middellange termijn’ staat onder § 3.3.3 (Welvaartsverliezen verplaatsing huidige
activiteiten Lelystad Airport) het volgende:
“Tot slot zijn er nu ook activiteiten op Lelystad waar minder ruimte voor is door de ontwikkeling tot twin-airport van
Schiphol. Denk daarbij aan de vliegscholen, helikoptervluchten en recreatieve vluchten. Deze zullen dus vanaf een
andere luchthaven moeten gaan plaatsvinden, wat een welvaartsverlies met zich meebrengt. De effecten hiervan
zijn niet bekend. “
Het vorenstaande geeft weer dat de exploitant de belangen van de General Aviation verwaarloost. De GA-sector
betreurt dat. De General Aviation is om een aantal redenen maatschappelijk relevant, te weten:
- Werkgelegenheid
- Educatie (‘kraamkamer' voor de luchtvaartindustrie)
- Innovatie ('proeftuin' onder andere op het gebied van het verduurzamen van de luchtvaart)
- Vervoer tussen regionale luchthavens (nationaal en internationaal)
- Recreatie en toerisme
Aan een besluit tot het verplaatsen van een substantieel deel van de General Aviation zou een grondig onderzoek
naar de effecten vooraf moeten gaan. Bij een dergelijk onderzoek zouden ook de mogelijkheden die de General
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Aviation biedt in aanmerking dienen te worden genomen en niet slechts een schets van de economische waarde
van de huidige activiteiten.
Omdat de GA de kraamkamer is van de luchtvaart, is het van zeer groot belang dat met name de jeugd toegang
houdt tot de GA. Die toegang is met de sluiting van vliegvelden en het verbieden of inperken van bepaalde
vliegactiviteiten (denk aan Ypenburg, Valkenburg en Eindhoven) steeds lastiger geworden. De afstanden die men
moet afleggen om actief te worden en te blijven in de GA zijn de laatste jaren toegenomen.
CONCLUDEREND:
•

In de Nota van Toelichting bij het ontwerpbesluit staat op blz. 31:
”In de nota van toelichting bij het Luchthavenbesluit zijn de overwegingen en afwegingen geschetst van alle in
het geding zijnde belangen op grond waarvan het Luchthavenbesluit gerechtvaardigd is geacht. Daarbij is
aangegeven waarom de met het besluit mogelijk gemaakte ontwikkeling van de luchthaven nuttig en nodig is
en waarom deze ontwikkeling aanvaardbaar is gelet op de economische en milieueffecten. Bekeken is of de
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na inwerkingtreding van het Luchthavenbesluit op 1 april 2015
gevolgen hebben voor de eerder gemaakte overwegingen en afwegingen.”
In de actualisatie (na het Luchthavenbesluit van 2015) zijn selectief ontwikkelingen meegenomen. Echter de
ontwikkelingen die voor de (levensvatbaarheid van de) General Aviation relevant zijn, zijn volledig genegeerd.

•

Wat betreft de effecten van het inperken van de General Aviation op Lelystad Airport bedient de exploitant
zich van onjuiste aannames. Er is geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar de effecten. De GA-sector is ervan
overtuigd dat de General Aviation van toegevoegde waarde is en zal blijven voor Lelystad Airport.

Borging belangen General Aviation
Gepretendeerd wordt dat de kleine luchtvaart zijn activiteiten uiteindelijk elders (dan op Lelystad Airport) kan
ontplooien. De belangen van de kleine luchtvaart zouden geborgd zijn, aldus het bevoegd gezag. Dit is met zoveel
woorden gesteld in § 7.2.4 van de Nota van Toelichting bij het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad Airport. “[…]
Het bevoegd gezag acht voldoende geborgd dat op termijn de kleine luchtvaart op de luchthaven plaats maakt voor
de grote luchtvaart. Ook is geborgd dat de kleine luchtvaart zijn activiteiten uiteindelijk elders kan ontplooien.
Daarmee zijn ook de belangen van de kleine luchtvaart geborgd.”
In dezelfde paragraaf is gesteld dat het bevoegd gezag er vertrouwen in heeft dat de provincie in samenspraak met
belanghebbenden nieuwe mogelijkheden elders zal vinden. Naar het oordeel van de GA-sector is ‘borging’ niet
hetzelfde als ‘er vertrouwen in hebben’. Voor de stelling dat de belangen van de General Aviation geborgd zijn is
verder geen steun te vinden in de stukken.
De ‘borging’ houdt niet meer in dan dat gezocht zal worden naar mogelijkheden om delen van de huidige
activiteiten in de General Aviation naar elders te verplaatsen. Het is niet duidelijk waar de te verplaatsen
activiteiten van de General Aviation terecht komen.
De provincie Flevoland heeft wat betreft het aanwijzen van locaties voor de General Aviation alleen zeggenschap
over het eigen grondgebied. De Rijksoverheid heeft niet de bevoegdheid om nieuwe locaties voor General Aviation
aan te wijzen; die bevoegdheid ligt volledig bij de provincies.
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Het bevoegd gezag en de exploitant menen te kunnen volstaan met een ‘inspanning’ om de activiteiten van de
General Aviation naar elders te verplaatsen. Wat betreft de GA-sector is dat onvoldoende. Indien een deel van de
activiteiten van de General Aviation verplaatst zal dienen te worden om de verdere ontwikkeling van de luchthaven
ten gunste van de grote luchtvaart mogelijk te maken, dan dient daarvoor ruimte (eventueel in de vorm van nieuwe
locaties) te worden gecreëerd.
CONCLUDEREND:
De gestelde ‘borging’ van de belangen van de General Aviation is boterzacht. Er dient door de exploitant, de
Rijksoverheid en de provincies zeker te worden gesteld dat de activiteiten van de General Aviation die als gevolg
van de ontwikkeling van de grote luchtvaart op Lelystad Airport verplaatst dienen elders ruimte krijgen, waarbij een
evenwichtige geografische spreiding van deze activiteiten in aanmerking dient te worden genomen.
De verwachte afname van GA verkeer, is geen natuurlijke afname maar een gedwongen afname. Gedwongen door
de exploitant zelf door, naar verwachting, het opleggen van hogere tarieven en het beperken van voorzieningen
voor de General Aviation. Gedwongen omdat binnen het toekomstig operationeel concept (gecontroleerd
vliegveld, tweetal vliegroutes voor VFR-verkeer, lage prioriteit GA in afhandeling bij toename groot handelsverkeer)
het huidige aantal vliegtuigbewegingen van circa 100.000 vliegtuigbewegingen niet is te realiseren. De afname van
GA verkeer op Lelystad wordt hiermee een ‘self fulfilling prophecy’. Er is ook sprake van doelfixatie. Het besluit om
Lelystad Airport uit te breiden is - ondanks alle problemen die zich aandienen in relatie tot de ligging van het veld
en de baanrichting - onomkeerbaar.
Indeling Luchtruim
De meest recente inzichten met betrekking tot het ontwerpen van luchtruim, rekening houdend met een reductie
van de overlast voor de bewoners in de nabijheid van een luchthaven, spreken over de volgende uitgangspunten;
• Zo snel mogelijk klimmen naar grote hoogte door middel van een gecontinueerde klimmende vlucht;
• Zo laat mogelijk dalen naar de naderingshoogte;
• Zo veel mogelijk gebruik maken van een continue dalingslijn (continous descent approach);
• Vliegen van zo weinig mogelijk “track miles”.
In dit kader hebben wij het formaat van de Lelystad TMA’s 1 tot en met 5 en Lelystad CTR’s 1 en 2 onderzocht. Met
betrekking tot dit onderzoek komen wij tot de conclusie dat de Lelystad TMA-1 ten onrechte de classificatie “A”
heeft, een classificatie waarin het vliegen onder visuele vliegvoorschriften verboden is. General Aviation wordt
hierdoor geschaad in haar belangen. In de onmiddellijke omgeving is immers luchtruimte nodig, ook in het verticale
vlak, om veilige en efficiënte vluchtuitvoering van VFR verkeer mogelijk te maken.
Bij navraag bleek dat de reden voor de implementatie van “A”-luchtruimte in de vorm van de Lelystad TMA-1, ten
westen van Lelystad alles te maken heeft met het vrijhouden van luchtruimte voor het aanvliegen van baan 27 op
Schiphol op een hoogte van 2000 voet boven zeeniveau. De luchtverkeersleiding claimt dit luchtruim volledig ten
onrechte. Onderstaande schets laat zien hoe de situatie er uit ziet en op welke hoogte aanvliegend verkeer voor
baan 27 zich dient te bevinden bij het volgen van een “continuous descent approach”, de nadering van de toekomst
om geluidshinder zo veel mogelijk te voorkomen;
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Tussen punt 2 en de baandrempel van baan 27 is een lijn getrokken die de hartlijn van de baan aangeeft. Punt 2
geeft de meest oostelijke vermeende penetratie van de Lelystad TMA-1 aan en punt 1 de meest westelijke. Punt 2
ligt op 22.5 NM van de baandrempel baan 27 Schiphol en punt 1 op 18 NM van de baandrempel.
De bovenste afbeelding geeft de daalhoek aan van 3 graden (normaal daalprofiel) weer en laat zien dat punt twee
bij een CDA-nadering op 7164 voet wordt overvlogen en punt 1 op 5731 voet. Het sluiten van de Lelystad TMA-1
voor VFR verkeer tussen 1500 voet en 2500 voet is derhalve volkomen onnodig. Lelystad TMA-1 dient dezelfde
classificatie en hoogte-indeling te hebben als Lelystad TMA-2, namelijk klasse “D” met een ondergrens van 1500
voet en een bovengrens van 3500 voet.
Obstakels
In artikel 10 (Gebieden met hoogtebeperkingen in verband met vliegveiligheid) van het Besluit van 12 maart 2015
tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad staat het volgende:
1. De gebieden met hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid zijn aangegeven op de kaarten in de
bijlagen 5a tot en met 5d. [zie bijlage]
2. Op de gronden gelegen binnen deze gebieden zijn geen obstakels toegestaan hoger dan de op de kaarten in de
bijlagen 5a tot en met 5d aangegeven waarden.
3. Het tweede lid geldt niet indien:
a. het obstakel is opgericht, geplaatst of aangelegd overeenkomstig een omgevingsvergunning voor een bouw- of
aanlegactiviteit, of
b. voor het obstakel vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit een omgevingsvergunning voor een
bouw- of aanlegactiviteit is verleend.
Blijkens kaart 5d. geldt in de zogenoemde 'Outer Horizontal Surface' een hoogtebeperking van 146.3 meter NAP.
Meerdere geplande windturbines, onder meer die van Windplan Groen, bevinden zich binnen de 'Out Horizontal
Surface'.
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Het Informatiebulletin van ILenT 'Hoogtebeperkingen op en rond luchthavens' verwijst naar hoofdstuk 4 van Annex
14 (Aerodromes). Daar zijn voorschriften opgenomen over hoogterestricties voor objecten op en rond luchthavens.
Deze criteria zijn opgesteld door ICAO. Doel hiervan is het luchtruim rond luchthavens vrij te houden van obstakels
om zodoende vliegtuigoperaties van en naar de luchthaven veilig te kunnen uitvoeren. Zo wordt voorkomen dat de
omgeving van een luchthaven ongecontroleerd wordt volgebouwd. In Annex 14 zijn de Obstacle Limitation Surfaces
beschreven. Deze zijn samengesteld uit de volgende vlakken: approach surface; take-off surface; transitional
surface; inner horizontal surface; conical surface; OFZ (inner approach-, inner transitional- en balked landing
surface) en Outer horizontal surface.
In de volgende tabel is voor de luchthaven Lelystad welke Obstacle Limitation Surfaces van toepassing zijn.

De ICAO voorschriften geven voor elk type obstakelvlak aan hoe moet worden omgegaan met bestaande objecten
die door de obstakelvlakken steken en hoe om te gaan met nieuwe objecten die strijdig zijn met de
hoogtelimitering van de obstakelvlakken. Wat betreft de outer horizontal surface is het volgende bepaald: "Nieuwe
objecten of de verhoging van bestaande objecten worden niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit van
mening is dat het object is gelegen in de schaduw van een niet te verwijderen object of nadat een ‘aeronautical
study’ heeft aangetoond dat het object geen gevolgen heeft op de veiligheid of gevolgen heeft voor de continuïteit
van de vliegoperaties."
De Annex 14 voorschriften bieden de mogelijkheid om van de Obstacle Limitation Surfaces af te wijken indien door
het uitvoeren van een zogenaamde ‘aeronautical study’ aangetoond kan worden dat een afwijking geen gevolgen
heeft voor de veiligheid en geen gevolgen heeft voor de continuïteit van de vliegoperaties. Citaat: “ ......after
aeronautical study it is determined that the object would not adversely affect the safety or significantly affect the
regularity of operations of aeroplanes”.
Op blz. 37 van de MER worden de “actuele inzichten VFR-routes” beschreven. Deze beschrijving is onvolledig,
onjuist en geeft de indruk dat één en ander bijna beklonken is.
Er staat vermeld dat de routes moesten worden aangepast vanwege een aangepaste CTR. Daarbij is een illustratie
waarin de geactualiseerde routes zijn getekend. Dat de routes moesten worden aangepast, is niet vanwege de
kleinere CTR, maar vanwege de aangepaste windmolenplannen (aangepast na de eerdere MER). Daarbij is geen
rekening met de beschermingsgebieden.
Ook staat er dat de meest kansrijke route nu wordt besproken met de betrokken partijen. Dat de route nog worden
besproken met partijen is correct, maar de GA sector acht dit niet de meest kansrijke route.
De illustratie “figuur 8 – VFR routes voor VFR verkeer” is niet de route die in Bijlage 7 is opgenomen. Ten aanzien
van deze zuidelijke VFR-route, zoals getekend in figuur 8, heeft de GA sector nog zwaarwegende bezwaren. Deze
bezwaren zijn bij brief van 12 december 2018 gemeld aan het Ministerie van I&W, ILT en LVNL.
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Sinds de veiligheidsstudie (‘aeronautical study’) door To70 van 15 februari 2018, dat als bijlage 7 bij de MER is
gevoegd, zijn vervolgstudies gedaan onder sterke druk van de windmolen-investeerders en het Ministerie van
Economische Zaken. Het resultaat van de eerste veiligheidsstudie correspondeerde niet met de doelstellingen en
business cases van de windmolen-investeerders, waarna (telkens) werd aangedrongen op vervolgonderzoeken. Zo
werden voortdurend de (vlieg)veiligheidsmarges opgezocht. Organisaties en instanties die belang hebben bij de
realisatie van de Windplannen hebben het proces daarbij onder grote druk gezet, waarbij keer op keer het
'sluitend' moeten blijven van de business case als een absolute voorwaarde werd gesteld. Het gevolg was dat de
ontwerp VFR route, die tot dan toe als uitgangsbasis gold, is opgeschoven om ruimte te maken voor de
windturbines. Deze “opgeschoven” en door ons sterk bekritiseerde route wordt nu in de geactualiseerde MER
gepresenteerd.
Er ligt nu een route-ontwerp voor, welke met die voorwaarde (de vermeende sluitende business case voor de
windmolen investeerders) rekening houdt, maar voor de General Aviation zeer nadelige gevolgen kan hebben. Er
zijn nog diverse onopgeloste veiligheidsissues voor de General Aviation en de verwachting is dat de VFR routes ook
nog te kampen krijgen met ernstige capaciteitsbeperkingen door ATC. Wat de onzekerheid over het aantal
mogelijke GA vliegbewegingen nog groter maakt.
Op 4 februari 2019 heeft op Lelystad Airport een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LVNL, vertegenwoordigers van de GA-sector en gebruikers van de
luchthaven Lelystad. Tijdens deze bijeenkomst werden de VFR-routes als "definitieve routes" gepresenteerd. Vanuit
de gebruikers en de GA-sector is veel kritiek geleverd op het ontwerp en de gang van zaken. Van de zijde van het
Ministerie is aangegeven dat men inhoudelijk op de kritiek zou terugkomen. Op het moment van schrijven van deze
zienswijze heeft het Ministerie nog niet inhoudelijke gereageerd.
Door de GA is aangegeven dat, zolang de route niet in detail is uitgewerkt, deze voldoende capaciteit kan leveren
en ook veilig is bevonden, er geen besluiten wat betreft de aanleg van de windturbines kunnen worden genomen.
Immers, mocht de route, om welke reden dan ook, toch weer verlegd moeten worden richting de oorspronkelijke
voorkeursroute van de sector, dan zou dit niet meer kunnen indien inmiddels een groen licht is gegeven aan de
bouw van de betreffende windturbines.
De GA-sector dringt bij het verantwoordelijk Ministerie, de provincie Flevoland en de exploitant van Lelystad
Airport aan nadelige gevolgen voor de sector als gevolg van de ontwikkeling van de luchthaven te voorkomen en,
voorzover dat niet mogelijk is, deze gevolgen volledig te compenseren door het bieden van goede alternatieven
en/of de schade die de sector lijdt volledig te compenseren. De GA-sector behoudt zich alle rechten voor als
oplossingen en compensatie uitblijven.
De GA-sector is bereid het bovenstaande nader toe te lichten en desgewenst de zienswijze aan te vullen.
Hoogachtend,
Mede namens KNVvL en NACA,

Mr. M. Rademaker
Voorzitter AOPA Netherlands
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