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Verslag van het overleg van 12 december 2016 
 
Aanwezigen: Dhr. van Bochove (voorzitter), Dhr. Fackeldey en Mw. Van der Goot (Gemeente 
Lelystad), Dhr. Van Amerongen ( Gemeente Dronten), Dhr. Van der Es (Gemeente Zeewolde),  
Dhr. Lagerwey (Lelystad Airport), Dhr. Hoekstra (Lelystad Airport), Dhr. Ter Haar en Mw. Verhoeven 
(omwonenden), Dhr Spapens (Provincie Flevoland), Mw. Born (secretaris). 
 
Afwezig met bericht: Dhr. Pol (Gemeente Almere),  Dhr. Lodders (Provincie Flevoland), Mw. Dam 
(Natuur en milieu Flevoland), Dhr. Schoone (gebruikers 2e ring). 
Afwezig zonder bericht: Dhr. Ten Hove (gebruikers Lelystad Airport 1e ring). 
 
1.  Opening 
De voorzitter opent om 16:05 het overleg en heet de aanwezigen welkom. 
  
2.  Mededelingen 
Dhr. Lagerweij doet een mededeling over de berichten met betrekking tot een mogelijke vertraging. 
LVNL heeft laten weten dat het leveren van luchtverkeersdienstverlening vertraagd is, en de routes 
zijn waarschijnlijk ook niet op tijd gereed. LVNL geeft aan dat het waarschijnlijk een jaar vertraagt. De 
Staatssecretaris heeft er vragen over gesteld en ook de  Alderstafel heeft zich erover gebogen. In 
januari 2017 geeft LVNL duidelijkheid over deze twee onderwerpen.  
Vertraging kost geld, maar Lelystad Airport gaat door met de uitvoering van de planning. De deadline 
is officieel nog steeds april 2018. 
Dhr. Fackeldey reageert hierop. De communicatie hierover is onhandig geweest. Commerciële 
lijnvluchten kunnen waarschijnlijk vanaf op 1 april 2018 geen gebruik maken van de hogere luchtlaag. 
Maar er is veel meer verkeer dat baat heeft bij de verlengde verbreedde baan en 
luchtverkeersleiding. Focus op wat er wèl kan. 
Zorg dat je met 4000 bewegingen kan starten. Met blokken luchtverkeersleiding kun je MRO verkeer 
bedienen en dat kan meteen een leerperiode zijn. Breng de capaciteit op orde zodat er in 2019 goed 
kan worden gestart. Het gaat allemaal niet vanzelf. 
 
Dhr. Ter Haar deelt mee dat hij vanaf 1 januari 2017 afscheid neemt als voorzitter van de CDO. 
Daaruit volgt dat dit zijn laatste aanwezigheid is bij dit overleg. Mw. Verhoeven neemt het stokje van 
hem over.  
De Stichting Lelystadse Boeren is opgericht. Dhr. Ter Haar is daar ook druk mee.  
De voorzitter bedankt  Dhr. Ter Haar voor zijn inzet van de afgelopen jaren.  
 
3.  Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 
4.  Verslag overleg 5 september 2016 
Het verslag wordt eerst redactioneel doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen, het verslag is 
vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag het volgende: 
 
Dhr. Ter Haar, Pag 2, onderaan:  welke aandacht is geschonken aan de mensen die tussen wal en 
schip vallen?  
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Dhr. Fackeldey: Er is veel aandacht maar het gaat niet allemaal even vlot. Voor één van de partijen 
wordt gekeken of er een alternatieve vestigingsplaatsen gevonden kan worden. De vraag is of 
betrokkene daarmee voldoende uit de voeten kan. Ook de financiële afwikkeling vergt enige tijd. Er is 
uitzicht op een alternatieve mogelijkheid. Provincie en Rijk hebben daar hard aan getrokken.  
Met betrekking tot andere betrokkenen is de inspanning erop gericht om deze op de agenda te 
krijgen. Het lijkt nu erkend maar er moet heel precies geïnventariseerd worden wat de oplossing is. 
De contour loopt voor de woning langs, maar wel over het land. Betrokkenen vallen buiten alle 
contouren maar het probleem is niet minder groot. Hierover wordt discussie gevoerd met het Rijk.  
Dhr. Van Bochove is op het departement geweest en heeft ook gesproken over dit onderwerp. Hij 
heeft dezelfde reactie gekregen. Hij zal er voor blijven pleiten op het Departement. 
 
Actiepunten 

 Uitleg berekeningsrapportages: op de agenda in dit overleg. 

 Rapport Omgevingsonderzoek op website plaatsen: nog niet beschikbaar. 

 Omwonenden tussen wal en schip: voorzitter heeft dit besproken. Blijvende aandacht. 

 Nulmeting geluid: terugkoppeling in dit overleg geagendeerd. 

 Contactgegevens op website: gereed. 

 Bezoekersaantallen website: besproken. 
 
5.  Leefbaarheidsplatform 
Dhr. Lagerweij presenteert het nieuwe plan van het Leefbaarheidsplan voor Lelystad Airport en 
omgeving.  Aan stakeholders heeft hij gevraagd wat de verwachtingen zijn van een dergelijk plan. De 
presentatie is en weergave van wat er tot nu toe verzameld is. De ambitie is behoud van leefbaarheid 
en beperken van hinder. 
Het plan is gepresenteerd aan de Alderstafel. De tafel van de CRO luchthaven Lelystad is een 
klankbord omdat veel partijen uit de Alderstafel ook hier aan tafel zitten. 
 
Dhr. Lagerweij geeft nog eens aan dat de meldingen met betrekking tot vliegtuighinder nu nog via de 
Omgevingsdienst loopt en worden behandeld door Lelystad Airport zelf. Dat laatste is straks niet 
meer mogelijk. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft aangegeven dat zij hierbij van 
dienst kunnen zijn. BAS heeft aangeboden in een volgend overleg te presenteren hoe zij een 
dergelijke dienst voor Lelystad Airport kan uitvoeren. Dhr. Lagerweij nodigt BAS uit voor het volgend 
overleg. 
 
6.  Berekeningsrapportages 
Dhr. Hoekstra geeft aan dat hij een nogal theoretische presentatie geeft over de 
berekeningsrapportages. Het gaat over vliegtuigen, routes en het geluid dat de combinatie 
produceert. Het geluid wordt berekend met Lden met behulp van de Lden-tool, waarbij den staat voor 
‘day-evening-night’. 
Het Berekeningsvoorschrift behelst een model ten behoeve van de geluidsberekening. 
Hoe het moet worden uitgevoerd staat in Staatscourant 12507 (27 juni 2012), dat een onderdeel is 
van de Regeling Burgerluchthavens. 
 
Dhr. Hoekstra zorgt ervoor dat elke nieuwe berekeningsrapportage wordt gedeeld met de leden van 
de CRO luchthaven Lelystad. Hiervoor stuurt hij de toekomstige definitieve berekeningsrapportages 
naar de secretaris van de commissie. 
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7.   Geluidmetingen 
Er worden nulmetingen gedaan met betrekking tot het geluid. Dhr. Fackeldey geeft aan dat de 
beleidsadviseur geluid van Gemeente Lelystad, Dhr. P. Bakker, de aanpak heeft beschreven. De 
opdracht is gegeven en er wordt zo snel mogelijk gestart. De omwonenden van Lelystad Airport zijn 
hier tevreden mee. 
Dhr. Van Es volgt het op de voet. Ook in zijn gemeente is vraag naar geluidsmetingen, net als in de 
gemeente Dronten. Het zijn drie losse projecten, er wordt niet gecoördineerd. Dronten meet al 
meerdere jaren. Dhr. Lagerweij vraagt om deze metingen onder de paraplu van het 
leefbaarheidsplan te plaatsen. 
 
Er wordt afgesproken dat, als er op meer plekken gemeten gaat worden, dit met elkaar in verband te 
brengen. Een systeem, zelfde aanbieder.  
Dhr. Spapens geeft aan dat er op de provinciale beleidsafdeling ook initiatief is genomen om zo 
mogelijk op punten bij landelijke routes meetpunt te plaatsen. De meetpunten en resultaten kunnen 
op elkaar worden  afgestemd en vergeleken zodat er conclusies kunnen worden getrokken en er 
aanbevelingen kunnen volgen. 
De aanwezigen van Gemeente Lelystad zullen Dhr. Bakker  vragen of hij kan afstemmen met de 
andere gemeenten. Het beleidsdocument van Gemeente Lelystad zal via de secretaris van dit overleg 
beschikbaar worden gesteld aan de commissieleden. 
Dit onderwerp wordt voor 2018 op de agenda geplaatst.  
 
8.  Datum en agenda volgend overleg 
Het volgende overleg vindt plaats op maandagmiddag 10 april, van 16:00 tot uiterlijk 18:00 uur in het 
luchthavengebouw van Lelystad Airport.  
Op de agenda staat onder andere: 

- Geluidmetingen 
- De presentatie van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) 
- Rapportage Gezondheidsonderzoek (indien beschikbaar) 
- Leefbaarheidsplatform  

 
9.  Rondvraag 
Mw. Verhoeven geeft aan dat de omwonenden van de luchthaven erg content zijn met het 
gemeentelijke besluit over de WOZ. Er zijn echter een paar omwonenden in de gemeente Zeewolde 
waarvoor hetzelfde kan gelden. Zij pleit ervoor dat ook voor het de WOZ-regeling wordt toegepast. 
Dit is nu mogelijk omdat Zeewolde het bestemmingsplan, inclusief de contouren, heeft vastgesteld. 
Dhr. Van Es neemt hiervoor contact op met Dhr. B. Bruijn van Gemeente Lelystad. 
 
10.  Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit het overleg  om 
17:15 uur. 
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Actielijst 12 december 2016 

Datum overleg uitvoerder onderwerp streefdatum 

5 september 2016 Secretaris Rapport 
omgevingsonderzoek 
op website plaatsen 

Zodra beschikbaar 

5 september 2016 Betrokken leden, 
blijvende aandacht 

Omwonenden tussen 
wal en schip 

Doorlopend tot het is 
opgelost 

12 december 2016 Gemeente Lelystad Dhr. Bakker verzoeken 
contact op te nemen 
met Dronten en 
Zeewolde over 
geluidmetingen 

10 april 2017 

12 december 2016 Gemeente Lelystad, 
secretaris 

Nulmeting geluid.  
Verspreiding beleid 
Gemeente Lelystad  
Dhr. P. Bakker 

10 april 2017 

12 december 2016 Dhr. Van Es Contact opnemen met 
gemeente Lelystad mbt 
WOZ-regeling 

10 april 2017 

 


