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Aldersakkoord 2008 één en ondeelbaar? 

Er wordt geschermd met dat het in 2008 gesloten Aldersakkoord één-en-ondeelbaar zou zijn. 

Elementen daaruit: 

1. Nieuw Normen en Handhaving Stelsel -> biedt geen gelijkwaardige bescherming aan 

individuele bewoners, en al helemaal niet na overgang naar Doc29 rekenmethode 

2. Eindhoven en Lelystad als vakantie-vliegvelden; autonome groei was ongewenst: 

a. Dit vereiste een goed selectiviteitsbeleid 

b. Eindhoven is ondertussen volgelopen 

c. Lelystad LHB genomen, terwijl er nog steeds geen goede VVR is 

3. 4e-baan regel rond Schiphol: wordt nu al overtreden, en is in het jongste 

Regeerakkoord eigenlijk al op de helling gezet 

4. 50/50-verdeling van geluidsruimte: definities zijn nog niet eens helder; ondertussen 

groeit de sector maar door en claimt zelfs milieuwinst geboekt te hebben (door een 

zelf-berekende ruimte te claimen als winst) 

Kortom: er is nog geen enkele afspraak uit het Aldersakkoord nagekomen. 

De tijd heeft het Aldersakkoord op alle fronten achterhaald. 

 

Schiphol Mainport 

Onze grootste luchthaven moet zijn hub-functie voor zakelijk intercontinentaal verkeer 

behouden. Speerpunt van het beleid. De laatste jaren zien we het omgekeerde gebeuren. 

Schiphol ontwikkelt zich meer en meer tot vakantievliegveld. 

Conclusie: de Overheid / de Schiphol Group zeggen wel dat ze deze functie willen behouden 

en uitbouwen maar de praktijk toont het tegendeel aan. 

 

 

Het Lelystad besluit 

Het TK besluit voor Lelystad vond plaats in november 2009 naar aanleiding van motie De 

Rouwe en Cramer. De kamer was op dat moment niet geïnformeerd over het negatieve advies 

van de LVNL/TO70 uit juli 2009 uit oogmerk van het luchtruim. 

Conclusie: de TK moest voor Lelystad besluiten maar de Overheid vond het niet nodig om de 

TK genuanceerd te informeren over de pro's en contra's van dit besluit. 

 

De Verkeersverdelingsregeling 

Een goed werkende VVR is van levensbelang voor Schiphol HUB, en het bestaansrecht van 

Lelystad Airport. De Overheid wacht echter tot november 2017 om hier werk van te maken. 

Na twee keer proberen moet zij het opgeven. Dat was voor iedereen, ook de overheid zelf, te 

voorspellen. 

Conclusie: de Overheid heeft nooit werkelijke interesse gehad in een VVR voor Lelystad. 
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De complexiteit was al duidelijk in 2008, zie MKBA Quickscan (4 sept 2008): 

 

 
 

 

Herindeling Luchtruim 

Al sinds Lelystad Airport aan de orde is, is het thema "herindeling luchtruim" aan de orde. 

Zoals NLR in 2010 constateerde in haar onderzoek dat een grootscheepse luchtruimherziening 

nodig is maar dat hun opdrachtgever niet wil dat die overweging in het scenario-onderzoek 

wordt betrokken. Pas in 2018 entameert de Overheid het proces van herindeling. Deze moet in 

2023 klaar zijn. Echter, de voortgangsverslagen zijn hier nu al ambigu over en teksten zijn 

voor meerdere interpretaties vatbaar. Ondanks dat moet Lelystad 2020 open en wil men niet 

wachten tot voltooiing van de herindeling. 

Conclusie: de herindeling van het luchtruim werd door de Overheid niet als belangrijk gezien. 

Net zo hard als datum voltooiing herindeling onzeker is, is het beëindigen van de laagvlieg-

routes onzeker. 

 

MER 

De MER 2018 voor Lelystad gaat bij 25K en 45K vliegbewegingen uit van een heringedeeld 

luchtruim en doet daarbij aannames over feitelijk nog onbekende vliegprofielen. Bovendien is 

bij de belevingsvlucht gebleken dat de geluidsbelasting minimaal 2-3 dB hoger uitvalt dan in 

de MER is beschreven. 

Conclusie: de Overheid heeft geen interesse in een MER die een betrouwbaar verslag doet 

van de werkelijk te verwachten overlast. Als wetgever, handhaver, en ondernemer in één 

bepaalt zij zelf de regels. 

 

Geen wide-bodies op Lelystad Airport? 

Vanaf het eerste begin is LA gepositioneerd als een vliegveld voor vakantievluchten met 

narrow-bodies (type B737 en A320). Desgevraagd werd altijd ontkend dat wide-bodies op het 

vliegveld zouden (kunnen) landen. Pas na zeer lang doorvragen werd duidelijk dat dit wel 
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degelijk kan en dat het LHB (zowel 2015 als 2018) dit gewoon toestaan. En zo is het vliegen 

met wide-bodies nu ook opgenomen in de MER 2018 geluidscontourberekeningen. 

Conclusie: de Overheid heeft ons onjuist geïnformeerd mbt wide-bodies en altijd al de 

mogelijkheid hiervoor open willen houden evenwel zonder transparant te zijn. 

 

Geen vracht op Lelystad Airport? 

In LHB 2015 en ontwerp LHB 2018 wordt vrachtverkeer toegestaan. NvT 2015 hierover: 

"vrachtverkeer zou niet aan de orde moeten komen". In de NvT wordt hier nog explicieter op 

ingegaan door te stellen dat de landingsbaan Lelystad te kort is voor vrachtverkeer. Dit is 

echter niet waar: onze specialisten hebben berekend dat de baan hiervoor wel degelijk 

geschikt is. 

Conclusie: de Overheid zegt vrachtverkeer op Lelystad niet te willen maar weigert het te 

verbieden (wat prima zou kunnen door milieu-randvoorwaarden te stellen). We hoeven de 

werkwijze van de overheid en de aard van haar beloften uit het verleden slechts naar de 

toekomst te extrapoleren. 

 

 

Slotconclusie 

Alle voorgenoemde 'voorvallen' op een rij gezet, ontstaat een beeld van een Overheid die 

weliswaar beweert de luchtvaart te willen inrichten op een verantwoorde, visionaire wijze met 

aandacht voor milieu en bewoners. De feiten laten echter anders zien en in onze visie toont de 

Overheid aan hand in hand te gaan met een Luchtvaartsector die uit is op ongebreidelde en 

ongedifferentieerde groei en daartoe zoveel mogelijk luchtruim - ook het lagere - tot haar 

beschikking wil hebben. 

 

 

 

 

 

 


