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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Ten zuiden van Lelystad ligt Lelystad Airport, een vliegveld met een be-
langrijke regionale functie. Al lange tijd wil het vliegveld uitbreiden tot een 
moderne regionale luchthaven, waar benodigde opvang van vluchten van 
Schiphol plaats kan vinden. Daarbij gaat het om zakelijke vluchten, waarbij 
gebruik kan worden gemaakt van een Boeing 737 of Airbus A320, of daar-
mee te vergelijken vliegtuigen. Hiervoor moet onder andere de start- en 
landingsbaan (nu 1.250 meter lang) worden verlengd naar 2.100 meter en 
is het gewenst een nieuwe terminal met platform te bouwen.  
 
De aanwijzing 
De luchthaven heeft in 1991 een aanwijzing gekregen voor kleinere lucht-
vaart. Deze aanwijzing is in 2001 vernieuwd. Lelystad Airport had uitbrei-
dingswensen en heeft deze vertaald in een Masterplan. Het laatste aanwij-
zingsbesluit bood onvoldoende mogelijkheden deze wensen uit te voeren. 
In mei 2008 heeft Lelystad Airport daarom een nieuw aanwijzingsverzoek 
ingediend bij de (toenmalige) minister van Verkeer en Waterstaat (VenW). 
Uitgangspunten daarbij waren:  

• de verlenging van de bestaande verharde start- en landingsbaan tot 
een lengte van 2.100 meter; 

• de aanleg van een taxibaan, met een breedte van 15 meter, ten 
noorden van de start- en landingsbaan; 

• de aanleg van een nieuw afhandelingsareaal aan de noordzijde van 
de luchthaven; 

• de opheffing van de Microlight-baan; 
• een vergroting van de geluidzone voor het kleine luchtvaartverkeer 

met een omvang van 140.000 vliegtuigbewegingen per jaar; 
• een vergroting van de geluidzone voor het grote luchtvaartverkeer 

conform de Planologische Kernbeslissing (PKB) luchtvaartterreinen 
Maastricht en Lelystad van mei 2003; 

• vastlegging van de nieuwe grenzen van het luchtvaartterrein; 
• openstelling van de luchthaven tussen 6.00 en 23.00 uur met ex-

tensieregeling tussen 23.00 en 24.00 uur. 
 
De minister heeft op 16 oktober 2009 het aanwijzingsbesluit genomen, het 
is op 16 mei 2010 in werking getreden. Met dit aanwijzingsbesluit is het ou-
de aanwijzingsbesluit ingetrokken. De minister heeft hiermee aangegeven 
het verzoek van de luchthaven te honoreren. De aanwijzing is vergezeld 
gegaan van een RO-besluit van de minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieu (VROM) in overleg met de minister van VenW. De-
ze ministeries zijn tegenwoordig samengevoegd in het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu (IenM). Volgens het aanwijzingsbesluit moeten de gel-
dende bestemmingsplannen in en in de omgeving van het plangebied aan-
gepast worden aan de aanwijzing.  
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Naar aanleiding van het genomen aanwijzingsbesluit heeft de gemeente 
Lelystad gereageerd op het Masterplan van Lelystad Airport. Zowel het 
aanwijzingsbesluit, het Masterplan als de gemeentelijke reactie daarop zijn 
basisinformatie voor dit bestemmingsplan.  

1.   2. Ligging en begrenzing 

Zoals eerder aangegeven ligt Lelystad Airport ten zuiden van Lelystad (zie 
figuur 1). De Airport is via de Larserweg (N302) verbonden met de snelweg 
A6 (Joure - Muiden). De Larserweg verbindt Lelystad (noorden) met Har-
derwijk (zuiden) en de A28. Deze zelfde Larserweg vormt de noordoost-
grens van het plangebied van dit bestemmingsplan. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 
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Omdat de ontwikkeling van de luchthaven op het bestaande terrein plaats-
vindt, worden de plangrenzen van de geldende bestemmingsplannen “Lar-
serknoop” en “Landelijk Gebied” aangehouden (zie figuur 2).  
De huidige grens van de luchthaven wordt aan de zuidoostzijde gevormd 
door de Eendenweg. Aan de zuidwest- en noordwestzijde wordt het plan-
gebied begrensd door de Talingweg en de daaraan liggende functies. De 
begrenzing komt overeen met de begrenzing uit het aanwijzingsbesluit. 
Noordoostelijk van het plangebied vindt ook de ontwikkeling van het bedrij-
venterrein Larserknoop plaats. 
 

 
Figuur 2. De begrenzing van het plangebied 

 



blz 4 073806    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    Bestemmingsplan Lelystad - Luchthaven 
 Status: Concept-Ontwerp / 05-04-11 

1.   3. Geldende bestemmingsplannen 

Het grootste deel van de bestaande activiteiten op Lelystad Airport zijn ge-
regeld in het bestemmingsplan “Landelijk Gebied” (1979), waarin het plan-
gebied grotendeels bestemd is als “Luchtvaartterrein”. Het bedrijventerrein 
bij de luchthaven (langs de Eendenweg) is geregeld in het geldende be-
stemmingsplan “Vliegveld bedrijventerrein”.  
Deze bestemmingsplannen en de daarop volgende uitwerkingsplannen 
bieden echter onvoldoende mogelijkheden voor de gewenste ontwikkeling 
in het plangebied. Aanvankelijk was voor het bedrijventerrein bij de lucht-
haven een eigen bestemmingsplan “Luchthavenbedrijventerrein” opgesteld, 
dit bestemmingsplan is echter vernietigd in 2004.  
Ten behoeve van de bouw van de hangars en overige bedrijfsbebouwing 
op en bij de luchthaven zijn artikel 19 vrijstellingen (Wet op de Ruimtelijke 
Ordening) verleend.  

1.   4. Digitaal bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan is opgezet als een digitaal bestemmingsplan, zoals 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
dit sinds 1 januari 2010 voorschrijven. Van het bestemmingsplan is ook een 
analoog exemplaar beschikbaar, dit is een uitdraai van het digitale plan.  
Het digitale plan voldoet aan alle wettelijke eisen die hieraan gesteld wor-
den. Door de digitalisering kan het bestemmingsplan in automatiserings-
systemen worden geïmplementeerd voor bijvoorbeeld ontsluiting via inter-
net. Ook kan het plan gemakkelijk worden uitgewisseld met andere over-
heden. 

1.   5. Opbouw van de toelichting 

Deze toelichting is als volgt opgebouwd. 
 
Na hoofdstuk 1 (Inleiding) wordt in hoofdstuk 2 (Huidige situatie) een beeld 
gegeven van de ruimtelijke en de functionele structuur van het plangebied.  
In hoofdstuk 3 (Kader) wordt het kader geschetst waarbinnen de ruimtelijke 
ontwikkelingen in het plangebied dienen plaats te vinden. Het kader wordt 
in dit bestemmingsplan hoofdzakelijk bepaald door wet en regelgeving om-
trent luchtvaart. Daarnaast wordt het bepaald door het beleid dat door het 
rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad is geformuleerd.  
In hoofdstuk 4 (Milieueffectrapportage) wordt kort ingegaan op de inhoud 
van het milieueffectrapport voor de ontwikkelingen in het plangebied. Daar-
bij komen zowel de procedure als een beschrijving van de onderzochte al-
ternatieven aan bod.  
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 (Milieu- en omgevingsaspecten) verder in-
gegaan op de resultaten van het milieueffectrapport. Daarnaast worden de 
milieu- en omgevingsaspecten behandeld die niet in het milieueffectrapport 
zijn opgenomen, maar wel van belang zijn voor dit plan.  
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In hoofdstuk 6 (Uitgangspunten) wordt nader ingegaan op het gekozen al-
ternatief (meest milieuvriendelijke alternatief). Daarbij wordt een nadere 
toelichting gegeven op zowel de ruimtelijke als de functionele uitgangspun-
ten voor het plan. Ook worden in dit hoofdstuk de uitgangspunten voor dit 
plan vanuit wet- en regelgeving, beleid en milieu- en omgevingsaspecten 
weergegeven. 
Hoofdstuk 7 (Planbeschrijving) een samenvatting en een handleiding bij de 
juridische regeling gegeven.  
In hoofdstuk 8 volgt een verantwoording van de maatschappelijke uitvoer-
baarheid en in hoofdstuk 9 wordt tenslotte inzicht gegeven in de grondex-
ploitatie en economische uitvoerbaarheid van het plan. 
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2. DE HUIDIGE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ruimtelijke structuur en functi-
onele structuur van het plangebied. Daarbij wordt gekeken naar een korte 
historische kenschets, het landschap, de bebouwing, infrastructuur en het 
groen en water in het plangebied. Tot slot wordt kort ingegaan op de huidi-
ge milieuzones rond het vliegveld. 

2.   1. Historische kenschets 

Lelystad Airport 
Bij het ontstaan van Flevoland waren in de provincie meerdere grasbanen 
aangelegd voor de vliegtuigen die nodig waren voor het droogleggen van 
de polder. De verschillende grasbanen waren niet efficiënt; er moest een 
locatie worden gekozen voor een vliegveld, dat in de toekomst kon uitbrei-
den voor groter luchtverkeer. In 1973 werd Lelystad Airport officieel een 
vliegveld, maar had alleen een grasbaan. Door het relatief vele verkeer 
moest er een verharde baan komen. Die kwam in 1981 gereed, twee jaar 
na het verharden van de taxibaan. Lelystad Airport groeide in het begin 
goed, maar bereikte niet de zakelijke functie waarvoor het bestemd was. In 
1991 werd de landingsbaan verlengd naar de huidige lengte van 1.250 me-
ter en uitgebreid met de benodigde verlichting. In 1993 werd Lelystad Air-
port eigendom van de Schiphol Group, waarmee het de huidige naam 
kreeg.  
 

 
De ontvangst- en vertrekhal 
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Bedrijventerrein luchthaven 
Het bedrijventerrein bij de luchthaven is ontstaan vanuit de wens om lucht-
havengerelateerde bedrijven een vestigingsmogelijkheid te bieden. Het ter-
rein is sinds het ontstaan ervan uitgegroeid tot een bedrijventerrein waar-
van circa 20 ha uitgegeven is voor hoofdzakelijk luchthavengerelateerde 
bedrijven. In de loop der jaren zijn ook functies als een luchtvaartthemapark 
(Aviodrome, verplaatst vanaf Schiphol) en een hotel toegevoegd aan het 
terrein bij de luchthaven. 

2.   2. Landschap en omgeving 

Het landschap van Flevoland is ontstaan door grootschalige inpoldering in 
de 20ste eeuw. Het hoofddoel hiervan was om nieuwe agrarische gronden 
te realiseren. In verband met de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven is 
de polder ontgonnen in een grootschalige rationele blokverkaveling.  
 
In de omgeving van de luchthaven bevinden zich verschillende natuurge-
bieden, namelijk het Natuurpark Lelystad, het Larservaartbos, de Knar / het 
Knarbos, het Hollandse Hout en de Oostvaardersplassen, westelijk van de 
snelweg A6 (zie figuur 3). Al deze gebieden zijn aangewezen als Ecologi-
sche Hoofdstructuur. Natuurgebied de Oostvaardersplassen is daarnaast 
nog aangewezen als Natura 2000-gebied en kent als dusdanig een wette-
lijk beschermde status.  
 

 
Figuur 3. De ligging van natuurgebieden rond de luchthaven 
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Het landschap in de directe omgeving van de luchthaven bestaat uit een 
patroon van de blokverkaveling, waarbij sprake is van zowel akkerbouw-
land als graslanden (veeteelt). Ook in het plangebied is nu nog sprake van 
enkele landbouwkavels, de oorspronkelijke verkaveling is hier nog terug te 
vinden.  
 
Daarnaast zijn in de directe omgeving van en grenzend aan het plangebied 
nog enkele specifieke functies aanwezig. Het gaat daarbij om het oefenter-
rein van de ANWB, een rijvaardigheidsterrein van de RDW, het Midlandcir-
cuit en een oefenterrein van de politie. Noordelijk van het RDW-terrein en 
de luchthaven wordt het bedrijventerrein Larserknoop ontwikkeld. 

2.   3. Hoofdstructuur 

De start- en landingsbaan bepaalt in sterke mate de hoofdstructuur van de 
luchthaven. De start- en landingsbaan is gericht in noordoostelijke richting 
(zie figuur 4). Zuidelijk, parallel aan de start- en landingsbaan is de taxi-
baan gerealiseerd. Beide banen hebben in de huidige situatie eenzelfde 
lengte (1.250 meter). In de huidige situatie heeft de start- en landingsbaan 
een breedte van circa 30 meter, de taxibaan is circa 15 meter breed. 
 

 
Figuur 4. Luchtfoto situatie luchthaven e.o. 2009 (©Google) 
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De uiteinden van de start- en landingsbaan moeten vastgelegd worden. Dit 
heeft onder meer te maken met de vliegfunnel 1

 

. De vliegfunnelzone moet 
vrijgehouden worden van bebouwing, bebossing en verkeer, in verband 
met de aanvlieg- en landingsroutes van het vliegverkeer. 

De eerste bebouwing, hoofdzakelijk hangars, is in een bebouwingsstrip 
langs de taxibaan ontstaan. Aan de zuidzijde daarvan zijn, in een tweede 
strip, luchthavengebonden bedrijven gerealiseerd. De bebouwing in het 
plangebied is op een vaste afstand, in verband met veiligheid, parallel ge-
richt aan de start- en landingsbaan en aan de taxibaan. Het gebouw van 
het Aviodrome is een voorbeeld van een functie dat in de tweede bebou-
wingsstrip is gerealiseerd. Andere functies in de bebouwingsstrips zijn on-
der andere het Airport Plaza (terminal), een café-restaurant en een hotel. 
Daarnaast is nog een voormalige woning aanwezig, waarin een directie-
kantoor gehuisvest is. 

2.   4. Bebouwing 

De ruimtelijke structuur van de bebouwing op de luchthaven is bepaald 
vanuit de functie van de bebouwing. Er is sprake van grootschaliger en 
kleinschaliger bebouwing.  
 
Grootschalige bebouwing 
Bij de hangars gaat het veelal om grootschalige loodsen met een grote op-
pervlakte en een hoogte van 5,00 tot 10,00 meter. De kantoorbebouwing 
heeft een kleinschaliger karakter, de bouwhoogten variëren meer.  
De verkeerstoren heeft, ten opzichte van de overige bebouwing in het 
plangebied, een hogere hoogte (circa 15,00 meter) en sterk afwijkende 
vorm (rond). Bovendien is deze bebouwing meer naar de start- en lan-
dingsbaan gericht dan de overige bebouwing in de bebouwingsstrip. 
Een andere afwijkende vorm is het Aviodrome (zie figuur 5). Dit gebouw 
heeft een grotere oppervlakte en bouwhoogte dan de overige bebouwing in 
het plangebied. Bovendien is de kapvorm rond, in tegenstelling tot de za-
deldaken en platte daken bij de overige bebouwing in het plangebied.  
 
Kleinschalige bebouwing 
Het hotel aan de Eendenweg bestaat uit drie lagen met een plat dak. De 
oppervlakte van het gebouw is relatief gering en de bouwhoogte bedraagt 
maximaal 11,00 meter. 
Het kantoor in de voormalige woning heeft een beperkte oppervlakte en 
hoogtemaat. Het gaat daarbij om een vrijstaand pand van één laag met een 
zadeldak. De goothoogte is maximaal 3,50 meter, de bouwhoogte maxi-
maal 7,00 meter.  

                                                
1  De vliegfunnel is een gebied waar volgens de internationaal vastgestelde veilig-

heidsnormen maximaal toelaatbare hoogtes voor objecten gelden. Het gebied ligt 
in het verlengde van de start- en landingsbaan naast en onder de feitelijke vliegpa-
den.  
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Figuur 5. Het luchtvaartthemapark Aviodrome 

 

 

 

 

Het hotel, de voormalige woning  en het tankstation 

 
Een derde kleinschalige functie is het tankstation aan de Eendenweg, nabij 
het Aviodrome. Dit tankstation bestaat uit een carportachtige bebouwing 
(maximaal 7,00 meter hoog) en een servicegebouw (maximaal 4,00 meter 
hoog). 

2.   5. Infrastructuur 

Het plangebied wordt via de Eendenweg vanaf de N302 ontsloten. De 
Eendenweg ligt parallel aan de start- en landingsbaan en kent verschillen-
de aansluitingen op het plangebied.  
 
De interne wegenstructuur volgt de bebouwingsrichting, waardoor de be-
drijven op een snelle en duidelijke wijze vanaf de Eendenweg bereikbaar 
zijn.  
In verband met de ontsluitingsfunctie ten behoeve van de luchthavenge-
bonden functies, hebben de ontsluitingswegen twee rijbanen en zijn ze uit-
gevoerd in asfalt. De rijbanen hebben een gezamenlijke breedte van 7,00 
meter. 
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Opvallend is dat op één plaats de taxibanen de tweede bebouwingsstrip in 
komen. De taxibanen hebben een rijbaan met een breedte van circa 15,00 
meter. 
 
Bij functies die veel mensen aantrekken, bijvoorbeeld de bestaande termi-
nal en het Aviodrome, zijn in het plangebied grote parkeerterreinen aange-
legd. De bestaande parkeercapaciteit is voldoende voor de aanwezige 
functies.  

2.   6. Groen en water 

Groen 
Zoals eerder vermeld mag in de nabijheid van de start- en landingsbaan, in 
verband met de vliegfunnel, geen hoge bebossing aanwezig zijn. Het ge-
bied rond de start- en landingsbaan en de taxibaan bestaat dan ook uit 
grasland. Dit grasland heeft een hoofdzakelijk agrarische functie. 
Langs de Eendenweg zijn wel bosschages aanwezig. Deze bosschages 
hebben hoofdzakelijk een ruimtelijk afschermende functie. De bosschages 
hebben geen beschermde status. 
 
Water 
Langs de noordzijde van het plangebied is een breder open water aanwe-
zig, de Meerkoetentocht (buiten het plangebied). Daarnaast is een aftak-
king van de Meerkoetentocht langs deze zijde van het plangebied aanwe-
zig; de Vliegveldtocht. De Meerkoetentocht en Vliegveldtocht zijn opgeno-
men in de Legger van het Waterschap Zuiderzeeland en hebben een be-
langrijke waterhuishoudkundige functie.  
Nabij het hotel is in het plangebied een grote vijver aanwezig. Deze vijver 
heeft alleen een waterhuishoudkundige functie. Daarnaast heeft het een 
ruimtelijke functie, om de entree naar het Airport Plaza (de huidige termi-
nal) te benadrukken. 

2.   7. Huidige milieuzones 

De huidige milieuzones van de luchthaven zijn vastgelegd in het aanwij-
zingsbesluit 1991, dat enkele malen is geactualiseerd. In dit aanwijzingsbe-
sluit zijn onder andere de afmeting van de (verharde) start- en landings-
baan, de vliegtijden en het maximum aantal vliegtuigbewegingen opgeno-
men.  
In wijzigingen van het aanwijzingsbesluit zijn kaarten opgenomen met de 
geluidbelastingcontouren. Daarbij gaat het om de contouren van de Belas-
tingseenheid Kleine Luchtvaart (BKL-contouren) en de Kosteneenheden 
(Ke-contouren). Deze contouren zijn, tot het moment van de nieuwe aan-
wijzing (2009) van kracht geweest.  
 
Naast luchtvaartlawaai is rond de luchthaven sprake van industrielawaai, 
bijvoorbeeld door het proefdraaien van motoren. De geluidcontour van in-
dustrielawaai waar rekening mee gehouden moet worden is de 50 dB(A)-
contour.  
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Deze contour is vastgelegd in een zonebeheersplan volgens de Wet ge-
luidhinder. De bestaande geluidcontour (50 dB(A)) is op figuur 6 weergege-
ven.  
Met de bedrijvigheid op het luchtvaartterrein is in het zonebeheersplan ook 
al rekening gehouden. De geluidcontour van de huidige situatie is daarvoor 
verruimd door middel van een partiële herziening van het bestemmingsplan 
Landelijk gebied Lelystad, gedeelte Oostelijk Flevoland. Ook in het be-
stemmingsplan Larserknoop is de geluidcontour meegenomen. Deze con-
tour is aangegeven in figuur 6. 
 
Naast het aspect geluid zijn voor de luchthaven geen andere milieuzones 
meegenomen in het eerdere aanwijzingsbesluit en de wijzigingen daarop. 
 

 
Figuur 6. Vastgestelde verruimde geluidzone 
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3. KADER 

In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke wettelijke en beleidsmatige 
kaders in dit bestemmingsplan rekening gehouden is en moet worden. Bij 
de wettelijke kaders gaat het om algemene en specifieke wetgeving met 
betrekking tot luchtvaart en daarmee samenhangende aspecten. Bij de be-
leidsmatige kaders wordt de ontwikkeling getoetst aan relevant beleid van 
rijk, regio, provincie Flevoland en gemeente Lelystad.  

3.   1. Luchtvaartwet en RBML 

3.1.1. 

Op 24 december 2008 is de wet Regelgeving burgerluchthavens en militai-
re luchthavens (RBML) in werking getreden. De artikelen 18 tot en met 56 
van de Luchtvaartwet zijn daarmee komen te vervallen. Deze artikelen 
vormden de wettelijke basis voor de besluitvorming over aanwijzingen voor 
luchtvaartterreinen. Echter, op grond van het RBML blijft op verzoeken tot 
wijziging van een aanwijzingsbesluit, die zijn ingediend vóór de publicatie 
van de genoemde RBML in het Staatsblad, het oude recht van toepassing. 
Dit zijn de artikelen 18 tot en met 27 Luchtvaartwet en het bepaalde in het 
Structuurschema burgerluchthavens. Aangezien de aanvraag van Lelystad 
Airport tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit is ingediend vóór de publica-
tie van de RBML in het Staatsblad, vormt de Luchtvaartwet het wettelijke 
kader voor het wijzigen van de aanwijzing voor Lelystad Airport. 

RBML 

3.1.2. 

Op grond van onder andere de PKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lely-
stad is op grond van de Luchtvaartwet een aanwijzingsbesluit genomen 
voor Lelystad Airport (16 oktober 2009). In deze aanwijzing zijn alle van be-
lang zijnde kaders vanuit wet- en regelgeving en beleid opgenomen. Het 
aanwijzingsbesluit vormt daarmee een belangrijke basis voor dit bestem-
mingsplan. De uitgangspunten vanuit het aanwijzingsbesluit die van belang 
zijn voor dit bestemmingsplan zijn als volgt: 

Aanwijzing Luchtvaartwet 

- de functies in het plangebied zijn strikt luchthavengebonden; 
- lengte hoofdbaan: maximaal 2.100 meter; 
- breedte hoofdbaan: maximaal 30 meter; 
- de 35 Ke-contour en daarbij horende beperkingen vanuit het Besluit 

Geluidbelasting Grote Luchtvaart (BGGL); 
- de 47 BKL-contour en daarbij horende beperkingen vanuit het Besluit 

Geluidbelasting Kleine Luchtvaart (BGKL). 

3.1.3. 

Omwille van een goede ruimtelijke inpassing van de luchthaven in de om-
geving worden ruimtelijke beperkingen opgelegd aan het ruimtegebruik van 
gronden gelegen binnen de geluidszones van de aanwijzing krachtens de 
Luchtvaartwet.  

Aanwijzing Wet ruimtelijke ordening 
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Naast die aanwijzing is daarom ook een aanwijzing gegeven volgens de 
Wet ruimtelijke ordening door de (toenmalige) Minister van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Door die RO-
aanwijzing wordt de doorwerking van het ruimtelijk beleid binnen de ge-
luidszones in de gemeentelijke planvorming (o.a. bestemmingsplannen) 
verzekerd. 
De RO-aanwijzing heeft tot gevolg dat de gemeenteraad van de gemeente 
tot wie de aanwijzing is gericht (o.a. Lelystad) binnen een jaar een be-
stemmingsplan moet vaststellen dat voldoet aan de bij de aanwijzing gege-
ven voorschriften. De voorschriften richten zich, in het geval van Lelystad 
Airport, hoofdzakelijk op de geluidzones vanuit het BGGL en het BGKL zo-
als in 3.1.2. genoemd. 

3.   2. Afspraken en beleidskader luchtvaart 

3.2.1. 

Ten behoeve van het aanwijzingsbesluit is gekeken of deze overeenkomt 
met de van kracht zijnde planologische kernbeslissing (PKB). Voor de 
luchthaven Lelystad is dat de PKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lely-
stad. Deze PKB is in mei 2004 van kracht geworden. De PKB maakt onder 
meer het volgende mogelijk: 

De PKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad 

a. een hoofdbaan van maximaal 2.100 meter lengte; 
b. een parallelle baan van maximaal 900 m lengte; 

en bepaalt verder:  
c. de openingstijden van het luchtvaartterrein voor het luchtverkeer: 

tussen 6.00 uur en 23.00 uur met een extensieregeling tussen 
23.00 uur en 24.00 uur; 

d. de maximale geluidruimte voor deze aanwijzing. 
 
Ten aanzien van het gebruik van de luchthaven gaat de PKB voor het grote 
luchtvaartverkeer uit van 74.100 vliegtuigbewegingen per jaar en voor het 
kleine luchtvaartverkeer van 164.300 vliegtuigbewegingen per jaar. Het ge-
bruik van de parallelle baan is in de PKB ingeschat op 34.300 vliegtuigbe-
wegingen van het kleine luchtvaartverkeer. Daarbij gaat het vooral om cir-
cuitverkeer 2

3.2.2. 

. Het kabinet geeft in de PKB aan dat met de in de PKB moge-
lijk gemaakte verlenging van de verharde start- en landingsbaan de lucht-
haven Lelystad zich kan ontwikkelen tot een luchthaven met een zakelijk 
karakter en de luchthaven een deel van het segment van Schiphol kan 
overnemen.  

In het Coalitieakkoord van 7 februari 2007 is over de ontwikkeling van Air-
port Lelystad de volgende passage opgenomen: 

Het Coalitieakkoord 

“Op korte termijn worden de mogelijkheden bezien van de ontwikkeling van 
Lelystad als overloop, met inachtneming van overige regionale vliegvel-
den.” 
                                                
2  Vliegverkeer dat in de directe omgeving van de luchthaven vliegt in verband met 

oefenen van landen en het landen als onderdeel van lesvliegen 
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Dit voornemen is verder uitgewerkt in het Aldersadvies en de Luchtvaartno-
ta, een beschrijving daarvan volgt. 

3.2.3. 

Op 1 oktober 2008 heeft de heer Hans Alders, als voorzitter van de Alders-
tafel, advies uitgebracht over de toekomst van Schiphol en de regio voor de 
middellange termijn (tot 2020). In het Aldersadvies is aangegeven dat de 
verwachte groei van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2020 
niet binnen de huidige milieugrenzen kan worden gerealiseerd.  

Het Aldersadvies 

 
Na afweging van alle belangen heeft de Alderstafel geadviseerd de groei 
van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2020 te maximeren 
(510.000 vliegtuigbewegingen per jaar). Het advies geeft daarnaast aan dat 
de groei op Schiphol selectief moet plaatsvinden. Dat houdt in dat de groei 
gerelateerd moet zijn aan de mainportfunctie. Concreet leidt dit ertoe dat 
70.000 niet-mainportgebonden vliegtuigbewegingen per jaar elders moeten 
worden geaccommodeerd. 
 
In de brief van 10 oktober 2008 van de (toenmalige) Ministers van VenW 
en VROM is de reactie van het kabinet op het Aldersadvies neergelegd.  
“De uitkomst van de Alderstafel is alleen mogelijk, als het Rijk de mogelijk-
heid creëert voor verplaatsing van het niet-Schipholgebonden verkeer naar 
regionale luchthavens. Het gaat hierbij volgens de huidige inzichten van de 
luchtvaartsector om 35.000 vliegtuigbewegingen per jaar tot en met 2015 
en nog eens circa 35.000 per jaar tot en met 2020.  
Verder stelt het kabinet dat deze aantallen afhankelijk zijn van de markt-
ontwikkelingen en van de mate waarin het niet-mainportgebonden verkeer 
gestimuleerd wordt om te verschuiven. De luchthavens die in lijn met de 
lange termijnverkenning van Schiphol in beginsel in aanmerking komen 
voor het accommoderen van het niet-mainportgebonden verkeer zijn Eind-
hoven en Lelystad.”  
Bovenstaande is verder uitgewerkt in de Luchtvaartnota. 

3.2.4. 

In de Luchtvaartnota is opgenomen dat voor het niet-mainportgebonden 
verkeer van Schiphol tot en met 2020 ruimte wordt gemaakt voor 70.000 
vliegtuigbewegingen op Lelystad en Eindhoven, waarbij de daadwerkelijke 
invulling afhankelijk is van de marktontwikkelingen en van de mate waarin 
het niet-mainportgebonden verkeer door het nemen van selectiviteitmaat-
regelen gestimuleerd wordt om zich te verplaatsen.  

De Luchtvaartnota 

 
De heer Alders heeft op 5 februari 2009 de ministeries van VenW en 
VROM een adviesbrief geschreven. Het kabinet is akkoord gegaan met de-
ze brief, maar heeft hierbij aangegeven dat voldaan moet worden aan de 
randvoorwaarden zoals vastgelegd in de brief aan de heer Alders.  
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De Luchtvaartnota geeft aan dat de beoogde selectieve ontwikkeling van 
de Nederlandse luchtvaart ook betekent dat op alle Nederlandse luchtha-
vens duurzame luchtvaart wordt gestimuleerd. Luchthavens hebben de in-
strumenten om de ruimte te bieden aan duurzame luchtvaart en de minder 
duurzame luchtvaart te ontmoedigen en eventueel te weren. Op Schiphol 
wordt door middel van tariefdifferentiatie lawaaiig vliegverkeer al ontmoe-
digd. Het kabinet is er voorstander van deze lijn ook voor andere luchtha-
vens te hanteren. 

3.2.5. 

In het kader van de uitvoering van de aan de Alderstafel Schiphol gemaak-
te afspraken en in het kader van de advisering aan de regionale Alderstafel 
heeft de heer Alders een marktprognose uitgevoerd.  

Recente ontwikkelingen 

Uit de brief van de heer Alders d.d. 1 oktober 2009 blijkt dat de groei van 
het vliegverkeer is vertraagd. Deze vertraging in de marktontwikkeling kent 
ook consequenties voor het tijdstip waarop Schiphol Group investeert in de 
realisatie van een baanverlenging van Lelystad Airport. Wel heeft Schiphol 
samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad aangegeven, 
ondanks de vertraagde marktontwikkeling, de luchthaven Lelystad staps-
gewijs te ontwikkelen.  
 
De luchthaven Lelystad Airport heeft daarbij aangegeven dat, vooruitlopend 
op een situatie met een verlengde baan, voor de korte termijn capaciteit 
nodig is om de luchthaven verder te optimaliseren en uit te breiden tot een 
luchthaven met een zakelijk karakter. Vooral in de segmenten voor zaken-
vluchten en lesvluchten wil de luchthaven door verruiming van de ope-
ningstijden en introductie van (een vorm van) luchtverkeersleiding een gro-
tere rol vervullen. Schiphol Group heeft aangegeven zorg te dragen voor 
het operationeel maken van navigatiehulpmiddelen en voor luchtverkeers-
leiding. Daarnaast werken Schiphol en de regio samen bij het aantrekken 
van luchtvaartgerelateerde onderwijs- en vliegtuigonderhoudbedrijven op 
Lelystad Airport. 
 
De recente economische ontwikkelingen leiden dus weliswaar tot een tem-
porisering van de ontwikkeling van Lelystad Airport, maar tegelijkertijd blijft 
het eindbeeld van de luchthaven zoals het ook was voordat de economi-
sche crisis haar intrede deed. Lelystad Airport wordt een luchthaven met 
een zakelijk karakter, met een omvang en een infrastructuur zoals in de 
PKB is vastgelegd. 

3.2.6. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad is het Con-
venant Lelystad Airport (november 2007) gesloten tussen de Schiphol 
Group, Lelystad Airport, gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. In 
het convenant staan afspraken over de uitbreiding van de luchthaven. 

Convenant Lelystad Airport 
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 Het gaat daarbij om afspraken over te volgen procedures, de afhandeling 
door de diverse overheden, de investeringen van Schiphol Group, het on-
derling overleg, de werkgelegenheid, de invulling van de luchthaven, de 
communicatie en uiteraard over de milieunormen. In het convenant zijn af-
spraken gemaakt over de inspanningen van alle partijen (inclusief investe-
ringen / exploitatie). 

3.   3. Rijksbeleid 

3.3.1. 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikke-
ling van Nederland tot 2020, met een doorkijk naar 2030. Een belangrijk 
element in de ruimtelijke visie van het rijk vormt de nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur (RHS). In de RHS zijn de gebieden en netwerken opgeno-
men die in belangrijke mate ruimtelijk structurerend zijn voor Nederland. 
Het rijk heeft voor de RHS dan ook in het algemeen een grotere verant-
woordelijkheid dan daarbuiten. Buiten de nationale RHS stelt het rijk zich 
terughoudend en selectief op. Voor deze gebieden wordt een basiskwaliteit 
nagestreefd.  

Nota Ruimte 

 
Nederland heeft twee mainports, die deel uitmaken van de RHS: de lucht-
haven Schiphol en de Rotterdamse haven. Daarbij gaat het niet alleen om 
het haven- en het luchthavengebied in engere zin, maar ook om het inter-
nationaal grootstedelijk en industrieel vestigingsmilieu daaromheen. De 
mainports zijn van groot belang voor de internationale concurrentiepositie 
van veel Nederlandse bedrijven en vormen daarmee een belangrijke motor 
voor de Nederlandse economie.  
Het economisch belang van de mainports reikt verder dan de directe toe-
gevoegde waarde van de transport- en overslagbedrijven zelf. Naast uit-
stralingseffecten op andere sectoren zorgen de mainports voor goede ver-
bindingen met de wereld en bieden ze een hoogwaardige vestigingsklimaat 
voor internationaal georiënteerde bedrijven. Zo hebben de mainports ook 
betekenis voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid bij dit internatio-
naal georiënteerde bedrijfsleven. Om de internationale concurrentiepositie 
van de Randstad veilig te stellen moet de mainport Schiphol zich tot 2030 
verder kunnen ontwikkelen. Zoals eerder aangegeven is het voor Schiphol 
niet meer mogelijk om op de huidige locatie verder te groeien.  
 
Hoewel het plangebied van Lelystad Airport niet in de RHS is opgenomen, 
krijgt het, zoals eerder genoemd, een belangrijke rol in de opvang van za-
kelijke vluchten van Schiphol. De uitbreiding van Lelystad Airport draagt bij 
aan het halen van de doelstelling vanuit de Nota Ruimte. De aanwijzingen 
op grond van zowel Luchtvaartwet als Wet ruimtelijke ordening zijn hiervoor 
reeds gegeven. 
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3.3.1. 

De Crisis- en herstelwet is gericht op de versnelling van ruimtelijke projec-
ten, zoals woningbouw, infrastructuur en bedrijventerreinen. Deze projecten 
dragen bij aan de stimulans van duurzaamheid, werkgelegenheid en de 
economie. Enerzijds is gekeken naar concrete projecten die te maken heb-
ben met juridische belemmeringen en daarom vertraagd worden. Ander-
zijds is specifiek naar verschillende rechtsgebieden gekeken. Hier is vooral 
de besluitvorming gestroomlijnd. De verdere ontwikkeling van Luchthaven 
Lelystad is één van de concrete projecten die genoemd is in de Crisis- en 
herstelwet. Het voordeel hiervan is dat het project sneller tot uitvoer kan 
komen. Dit komt door versnellingen in het bestuursprocesrecht. De versnel-
ling komt door de kortere beroepsgang bij de Raad van State en het gege-
ven dat overheden geen beroep in kunnen stellen tegen besluiten van de-
centrale overheden.  

Crisis- en herstelwet 

3.3.2. 

In de Nationale Milieubeleidsplannen zijn de doelstellingen van het milieu-
beleid vastgelegd en wordt aangegeven hoe deze moeten worden uitge-
voerd. Het geldende milieubeleidsplan is het Vierde Nationaal Milieube-
leidsplan (NMP-4), vastgesteld in 2001.  

Nationale Milieubeleidsplannen 

 
In dit NMP-4 wordt de lijn van eerdere milieuplannen voortgezet. In het 
NMP-4 wordt geconstateerd dat de milieukwaliteit in Nederland weliswaar 
gestaag verbetert, maar dat extra inspanningen nodig zijn om bepaalde 
doelstellingen te bereiken. Het NMP-4 identificeert als belangrijkste milieu-
problemen ten gevolge van de luchtvaart de geluidhinder en de lokale en 
mondiale luchtverontreiniging (met name CO2 en NOx). Daarnaast wordt 
ingegaan op de problematiek omtrent de externe veiligheid. 
 
In het NMP-4 wordt met betrekking tot de luchtvaart verwezen naar het 
NMP-3, waarin wordt ingegaan op het accommoderen van de groei van de 
luchtvaart in relatie tot de milieugrenzen. Op grond van de afweging van de 
daarmee gepaard gaande voor- en nadelen spreekt het kabinet zich onder 
voorwaarden uit voor een beheerste groei van de luchtvaart in Nederland.  
 
In het NMP-3 is aangegeven dat door de inzet van een selectief beleid de 
ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige luchtvaartsector wordt ver-
sterkt en negatieve effecten worden teruggedrongen. De voorwaarde die 
het kabinet hierbij stelt is dat er zodanige ruimte wordt geboden aan de 
groei van de luchtvaart dat deze optimaal bijdraagt aan het algemene rege-
ringsbeleid ten aanzien van de verhoging van de kwaliteit van de leefom-
geving, de afname van de milieudruk en een zorgvuldig gebruik van de 
schaarse ruimte.  
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Met betrekking tot de milieugevolgen van de uitbreiding van luchthaven Le-
lystad heeft een afweging plaatsgevonden in het milieueffectrapport. Dit mi-
lieueffectrapport was noodzakelijk voor het nemen van het eerder genoem-
de aanwijzingsbesluit op grond van de Luchtvaartwet en Wet ruimtelijke or-
dening. 

3.3.3. 

Het kabinet werkt in Flevoland aan verschillende investeringsprojecten zo-
als de snelweg tussen Amsterdam en Almere / Lelystad en aan de Rijksbe-
sluiten voor Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM), zoals de Schaal-
sprong Almere. 

Ruimtelijke visie Flevoland 

Deze projecten passen alle in dezelfde functionele en ruimtelijke visie die 
voor Flevoland is ontwikkeld, waarin goed wonen, veelzijdige werkgelegen-
heid, een (inter)nationaal georiënteerd vestigingsklimaat, een hoogwaardig 
voorzieningenniveau en een gezonde woon-werkbalans centraal staan. In 
die visie past ook de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad. Het kabinet 
ziet deze ontwikkeling als een katalysator voor werkgelegenheid, onderwijs 
en de (inter)nationale bereikbaarheid van de regio.  
Op deze wijze draagt de luchthaven bij aan de structuurversterking en een 
integrale ontwikkeling van Flevoland. 
 
Op 23 december 2008 heeft het (toenmalige) Ministerie van VenW de 
RAAM-brief uitgebracht. Mede op basis daarvan heeft het kabinet besloten 
over de ontwikkeling van Almere, de omliggende infrastructuur en het Mar-
kermeer-IJmeer. Het besluit over de ontwikkeling van luchthaven Lelystad, 
zoals in het aanwijzingsbesluit omschreven, sluit hier goed bij aan. 

3.   4. Provinciaal beleid 

3.4.1. 

Het provinciale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de perio-
de 2006 - 2015 is uiteengezet in het Omgevingsplan Flevoland 2006. Voor 
Lelystad zijn in het beleid verschillende aandachtspunten aangegeven, de 
uitbreiding van de luchthaven is daar één van.  

Omgevingsplan Flevoland 

 

De nieuwe ontwikkelingen vragen om een strategie waarin de provincie an-
dere rollen wil vervullen, variërend van gebiedsregisseur tot gebiedsontwik-
kelaar. Voorop staat een geïntegreerde gebiedsaanpak in samenwerking 
met betrokken partijen, waarbij ook samenwerking met private partijen niet 
wordt uitgesloten. De provincie heeft vooral in het landelijk gebied een posi-
tie en stimuleert daar samen met gebiedspartners en marktpartijen ontwik-
kelingen. Zonodig pakt de provincie deze ontwikkelingen zelf op. De pro-
vincie legt daarbij het accent op zeven speerpuntgebieden. Vanwege het 
bovenregionale belang ervan is de luchthaven opgenomen als één van de 
zeven speerpuntgebieden. 

Speerpuntgebieden 
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Lelystad Airport 
De luchthaven heeft goede kansen om zich binnen de grenzen van de door 
het rijk vastgestelde PKB te ontwikkelen. De provincie Flevoland wil de 
luchthavenontwikkeling stimuleren en combineren met een optimale eco-
nomische ontwikkeling van het gebied Larserknoop bij de luchthaven.  
Dit is een belangrijke kans voor versterking van de economische structuur 
en de verbetering van de interne en externe bereikbaarheid van Flevoland. 
Hierbij kunnen enkele duizenden nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan.  
 
Een verder ontwikkeling van Lelystad Airport, in combinatie met Larser-
knoop, wordt door de provincie dus gestimuleerd. Bij de ontwikkeling van 
beide gebieden blijft de provincie nauw betrokken. 

3.4.2. 

Door middel van een omgevingsverordening kan een provincie regels stel-
len aan ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Om wille-
keur te voorkomen, moet aan deze regels een omgevingsvisie of omge-
vingsplan ten grondslag liggen.  

Provinciale omgevingsverordening 

 
In de provincie Flevoland is geen sprake van één provinciale omgevings-
verordening, maar van meerdere verordeningen voor specifieke onderwer-
pen, bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor de luchtha-
ven en omgeving is geen verordening opgesteld.  

3.   5. Regionaal beleid 

Het Rijk heeft samen met provincies, gemeenten en stadsregio’s het doel 
om de problemen in de Randstad aan te pakken. Zij doen dit gezamenlijk in 
het kader van Randstad Urgent, waaronder een aantal concrete projecten 
vallen. Met betrekking tot het onderhavige bestemmingsplan zijn vooral het 
project OV-SAAL en de Schaalsprong Almere van belang.  
 
Het OV-SAAL heeft als doel de problemen met betrekking tot het openbaar 
vervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad aan te pakken. 
Er zijn nog geen concrete plannen met betrekking tot OV-SAAL.  
 
In het kader van Randstad Urgent wordt momenteel ook gewerkt aan de 
Schaalsprong Almere. Doel van de Schaalsprong is dat Almere zich tot 
2030 ontwikkelt tot een complete stad van 350.000 inwoners. Hiervoor 
heeft de gemeente zich als doel gesteld 60.000 nieuwe woningen te bou-
wen en 100.000 nieuwe banen te creëren.  
Om dit laatste te bereiken wordt ingezet op het Economisch Offensief Al-
mere. De gemeente heeft hierin vijf clusters aangewezen die van belang 
zijn voor de doelstelling van 100.000 banen. Dit zijn de clusters ICT en me-
dia, handel en logistiek, health, wellnes en life sciences en tot slot de ver-
dere ontwikkeling van Luchthaven Lelystad.  
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Door, samen met de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland, te par-
ticiperen in de Ontwikkeling Maatschappij Almere Lelystad Airport (OMA-
LA), wordt laatstgenoemd speerpunt van de gemeente onderstreept. De 
gemeente Almere heeft als doel de ontwikkeling van de luchthaven te sti-
muleren. Daarnaast is de samenwerking bedoeld om tot een goede af-
stemming van te ontwikkelen bedrijventerreinen te komen om te voorko-
men dat bedrijventerreinen te veel onderling concurreren en om het aanbod 
onderling op elkaar af te stemmen. 

3.   6. Gemeentelijk beleid 

3.6.1. 

Het structuurplan is vastgesteld op 7 april 2005 en bevat een visie op de in-
tegrale leefomgeving, waarbij behalve het ruimtelijk beleid, ook bijvoorbeeld 
duurzaamheid, milieu en verkeer deel van uitmaken. Lelystad ziet daarbij 
de handhaving en versterking van de kernkwaliteiten rust, ruimte, groen en 
water als één van de belangrijkste opgaven. Groei is daarbij noodzakelijk 
om te kunnen blijven investeren in de stad. Naar verwachting telt de stad in 
2015 80.000 inwoners en 32.000 arbeidsplaatsen.  

Structuurplan Lelystad 2015 

 
Om deze doelstellingen te bereiken zijn drie verschillende scenario’s opge-
steld. Gekozen is voor een combinatie van twee scenario’s, namelijk ‘Ei-
landen’ en ‘Netwerk’. Hierin zijn vier verschillende knooppunten onder-
scheiden. Eén van deze knooppunten is Larserknoop (zie figuur 7).  
 
Het knooppunt Larserknoop betreft de locatie van de huidige Larserpoort 
inclusief het vliegveld. De opgave daarin is vooral de realisatie van een 
knooppunt. In eerste instantie gaat het daarbij om een deel van het totale 
bedrijventerrein Larserpoort. 
 
Voor de luchthaven betekent dit dat deze in de periode tot 2015 ontwikkeld 
wordt als business airport. In het structuurplan is rekening gehouden met 
een verlenging van de start- en landingsbaan en de realisatie van een pa-
rallelbaan voor recreatief vliegverkeer.  
 
Op de luchthaven wordt het mogelijk gemaakt om vliegveldgeoriënteerde 
bedrijvigheid en een congresfunctie te ontwikkelen. Dit is echter sterk af-
hankelijk van de ontwikkeling van de business airport.  
 
Bij de ontwikkelingen in het knooppunt zijn de ecologische verbindingen 
tussen de Oostvaardersplassen en het Natuurpark en langs de Knardijk en 
de Larserweg van belang. Tezamen met een aantal nog aan te leggen 
groene (ecologische) corridors en stapstenen is het mogelijk om het gebied 
Larserknoop/vliegveld in te bedden in een aantal 'groene kamers' in het 
landschap. 
 
Naast ecologie moet ook rekening gehouden worden met de mogelijke ar-
cheologische waarden die aanwezig kunnen zijn in het gebied van het 
knooppunt.  
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Figuur 7. Fragment Structuurplan Lelystad 

 

3.6.2. 

De Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (GVV) biedt inzicht in de wijze 
waarop de gemeente invulling geeft aan de bestaande en toekomstige 
werklocaties en het beleid waarmee dit gepaard gaat.  

Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid 

De GVV is een visie waarin het beoogde locatietype van huidige en toe-
komstige werklocaties wordt weergegeven aan de hand van criteria voor 
vestigingsmogelijkheden van bedrijven, kantoren en voorzieningen. De 
ambities vanuit het Structuurplan Lelystad zijn verwoord in het GVV. Het 
GVV wordt door de provincie gebruikt bij de toetsing van de gemeentelijke 
ruimtelijke plannen.  
 
De visie is uitgewerkt in locatiebeleid. Het locatiebeleid wordt onderver-
deeld naar werklocaties. De verdeling onderscheid drie koepelmilieus: cen-
trummilieus, gemengde milieus en specifieke milieus. Deze drie zijn in de 
GVV verder opgesplitst naar een zevental vestigingsmilieus.  
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De luchthaven is daarbij als thematisch terrein specifiek genoemd en valt 
onder specifieke milieus. 
 
In de GVV staan voor de bedrijvigheid in dit plangebied de volgende rand-
voorwaarden genoemd: 
- het bedrijventerrein is geschikt voor luchthavengebonden, -verbonden 

en -gerelateerde ondernemingen; 
- uitgesloten zijn kantoren die geen relatie hebben met de luchthaven, 

wonen en niet-locatieverzorgende voorzieningen; 
- de maximale kantoorhoudendheid is 30 % van de publiekrechtelijke ka-

vel; 
- op het terrein mogen bedrijven in de milieuhindercategorieën 1 tot en 

met 4; 
- parkeren van voertuigen is alleen op eigen terrein of in aangelegde par-

keerhavens toegestaan. 
 
De GVV biedt de mogelijkheid voor een nadere ontwikkeling van de bedrij-
vigheid op het luchthaventerrein, mits voldaan wordt aan eerder genoemde 
randvoorwaarden.  

3.6.3. 

De Economische Programmering Larserknoop (EPL, vastgesteld 16 sep-
tember 2008) bevat de bouwstenen voor de Gebiedsvisie Larserknoop. Het 
EPL vervangt de Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid. In de EPL wordt de 
wens van de gemeente Lelystad uitgesproken dat op termijn binnen de 
gemeente een werkgelegenheidsfunctie van 40 voltijdsarbeidsplaatsen per 
100 inwoners te realiseren. In 2007 was dit cijfer 37 arbeidsplaatsen per 
100 inwoners. Om dit te kunnen realiseren worden onder meer twee nieu-
we werklocaties ontwikkeld, namelijk Larserknoop en Flevokust.  

Economische Programmering Larserknoop (EPL) 

De gemeente wil daarnaast, om de economische doelstelling te bereiken, 
over alle typen bedrijventerrein beschikken. Het betreft hier logistieke ter-
reinen (voor transport en distributiebedrijven), industrieterrein (met zwaar-
dere bedrijven), hoogwaardig bedrijventerrein (terrein voor hoogwaardige 
activiteiten op het gebied van productie en onderzoek en ontwikkeling 
(R&D)) en gemengde bedrijventerreinen (bedrijven die niet behoren tot de 
andere categorieen).  
 
Binnen de gemeente Lelystad zijn geen logistieke bedrijventerreinen aan-
wezig. Met de ontwikkeling van Flevokust wordt er een multimodaal logis-
tiek terrein gerealiseerd. Op het bedrijventerrein Larserknoop is ruimte voor 
unimodale logistieke bedrijven.  
 
Het EPL concludeert dat Lelystad, met o.a. de uitbreiding van de luchtha-
ven een interessante vestigingsplaats voor bedrijven wordt. Daarbij gaat 
het dan met name om bedrijven die vanwege de goede bereikbaarheid zich 
op het terrein Larserknoop willen vestigen. 
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3.6.4. 

De gemeente Lelystad heeft het beleid ten aanzien van welstand in een 
Welstandsnota opgenomen. Het welstandsbeleid is één van de instrumen-
ten die de gemeente kan inzetten om de ruimtelijke kwaliteit van de be-
bouwde omgeving kan verbeteren.  

Welstandsnota 2007 

 
Het grootste deel van het plangebied is aangeduid met ‘ontwikkelingsge-
bieden’. Het overige deel van het plangebied valt in het “welstandsvrije ge-
bied”. Bij ontwikkelingsgebieden wordt een beeldkwaliteitplan vastgesteld. 
Bij welstandsvrije gebieden gelden geen welstandseisen. In het plangebied 
wordt, binnen het welstandsvrije deel, aangesloten bij het voor het luchtha-
venterrein op te stellen beeldkwaliteitplan.  
Voor het plangebied is dit gedaan, omdat deze een sterk privaat karakter 
heeft (bedrijventerrein en luchthaven). Voor het plangebied geeft dit be-
stemmingsplan, na inwerkingtreding ervan, de nodige kaders voor het ruim-
telijke bebouwingsbeeld. Daarnaast wordt voor het plangebied een beeld-
kwaliteitplan opgesteld en als onderdeel van de welstandsnota vastgesteld. 

3.6.5. 

Op 28 augustus 2008 heeft de gemeenteraad van Lelystad het archeologi-
sche beleid vastgesteld. Dit beleid is opgesteld om vorm te geven aan het 
rijks- en provinciaal beleid met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie.  

Archeologische Monumentenzorg in Lelystad 

 
Het beleid bestaat uit beleidsafspraken en een beleidsadvieskaart. Bij toe-
komstige ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met 
op de kaart aangemerkte gebieden. In het beleid is ook de doorwerking van 
het beleid voor bestemmingsplannen opgenomen. Daarbij is een lijst opge-
nomen met categorieën van archeologische waarden en de wijze waarop 
deze in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden.  
 
Het plangebied kent een lage archeologische verwachting. Voor deze ge-
bieden hoeft geen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Wel is 
alertheid geboden dat tijdens de bodemverstorende werkzaamheden ar-
cheologische resten uit de prehistorie of delen van scheepswrakken ge-
vonden kunnen worden. Hiervan moet direct melding gemaakt worden bij 
de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Door 
middel van onderzoek moet aangetoond worden waar zich archeologisch 
vondsten bevinden. In het kader van het MER heeft een oriënterend onder-
zoek plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek komen later in deze 
toelichting aan bod. . 
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4. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is vermeld dat een verlenging 
van een start- en landingsbaan tot een lengte van minimaal 1.800 meter, 
dus ook 2.100 meter zoals gewenst op Lelystad Airport, een m.e.r.-plichtige 
activiteit is. Ten behoeve van de gewenste ontwikkeling van Lelystad Air-
port is daarom in 2009 een milieueffectrapport 3

Het milieueffectrapport (MER) beschrijft de gevolgen voor natuur en milieu, 
wanneer de gewenste ontwikkeling van de luchthaven doorgang vindt. In 
4.2 wordt verder ingegaan op de inhoud van het milieueffectrapport.  

 opgesteld. De milieueffect-
rapportage is de grondslag voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure, 
deze wordt in 4.1 beschreven. 

 
Procedure 
Op 8 mei 2008 heeft de exploitant van Lelystad Airport aan de (toenmalige) 
Ministers van VenW en VROM verzocht een nieuwe aanwijzing op te stel-
len. Op 4 juni 2008 is de startnotitie milieueffectrapport (MER) “Ontwikke-
ling Lelystad Airport” bij het bevoegd gezag ingediend en is in de Staats-
courant de openbare kennisgeving van de startnotitie gepubliceerd. Deze 
heeft van 8 juni 2008 tot en met 18 juli 2008 ter visie gelegen. In die perio-
de zijn vier informatieavonden georganiseerd. Op twee daarvan was het 
ook mogelijk om in te spreken op de startnotitie. In totaal zijn 113 verschil-
lende inspraakreacties (schriftelijk en mondeling) binnengekomen.  
Op 9 september 2008 heeft de Commissie voor de m.e.r. (de Commissie) 
haar advies voor de richtlijnen uitgebracht. Op basis van de startnotitie, de 
reacties daarop en het advies van de Commissie zijn op 12 december 2008 
door de (toenmalige) Ministers van VenW en VROM als bevoegd gezag de 
richtlijnen voor het MER “Ontwikkeling Lelystad Airport” vastgesteld.  
Het MER is op 30 maart 2009 door de exploitant van Lelystad Airport bij het 
bevoegd gezag ingediend en op 25 mei 2009 hebben de (toenmalige) Mi-
nisters van VenW en VROM het MER aanvaard. 
 
Alternatieven 
Om de milieueffecten van de uitbreiding in beeld te brengen, zijn verschil-
lende alternatieven onderzocht, namelijk: 

a. Referentiealternatief (nulsituatie):  
Hierbij wordt uitgegaan van twee situaties. De eerste gaat uit van 
een gebruik voor luchtvaart volgens het Besluit kleine luchtvaart, 
zoals mogelijk gemaakt in de aanwijzing van 1991. De tweede gaat 
uit van het blijven functioneren onder de Aanwijzing 2001, deze si-
tuatie verschilt nauwelijks van de eerste situatie; 

b. Planalternatief:  
Bij dit alternatief wordt uitgegaan van het uitbreidingsverzoek, waar-
in zowel de baanverlenging als een gewijzigd gebruik van de lucht-
haven is opgenomen; 

                                                
3  Adecs airinfra, Milieueffectrapport Lelystad Airport, Delft, 20 mei 2009 
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c. Meest milieuvriendelijke alternatief (mma): 
Dit is het planalternatief, uitgebreid met maatregelen om de nega-
tieve milieueffecten zoveel mogelijk te beperken of zelfs teniet te 
doen. De maatregelen richten zich niet op de inrichting van het 
plangebied, maar op bijvoorbeeld aanpassen van ligging van vlieg-
routes, etc. 

 
Naast de hiervoor genoemde alternatieven is, op verzoek van zowel de 
Commissie voor de m.e.r. als de gemeente Lelystad, door middel van het 
“optimaliseringscenario” inzichtelijk gemaakt welke consequenties er voor 
de omgeving van de luchthaven kunnen optreden indien de contouren van 
de PKB in de toekomst maximaal gebruikt gaan worden voor geregeld ver-
keer. Dit scenario wordt, conform de richtlijnen, niet als een te kiezen alter-
natief aangemerkt. 
 
De stijging van het bezoekersaantal van het Aviodrome, na uitbreiding, is 
minimaal in vergelijking met de totale stijging van het aantal bezoekers 
door de uitbreiding luchthaven. De stijging van het bezoekersaantal van het 
Aviodrome heeft dus geen duidelijke zichtbare gevolgen ten opzichte van 
het geheel, zoals dat onderzocht is in het MER van het aanwijzingsbesluit.  
 
Gekozen alternatief 
De Commissie voor de m.e.r. heeft de verschillende alternatieven van het 
MER getoetst en daarbij geconstateerd dat het mma het uitgangspunt is 
voor de aanwijzing. Deze keuze is met name gemaakt in verband met een 
vliegroute over het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. In het mma 
wordt deze vliegroute ontweken.  
 
Status en vervolg 
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar de milieueffecten bij 
uitbreiding van Lelystad Airport zijn in het hoofdstuk “Milieu- en omgevings-
aspecten” beschreven. Het gaat daarbij om milieueffecten ten opzichte van 
de aspecten: geluid, ongevalrisico’s (externe veiligheid), emissies, lucht-
kwaliteit, beschermde natuur (ecologie), hinderbeleving en slaapverstoring. 
 
Het MER was onderdeel van het verzoek voor de eerder genoemde nieuwe 
aanwijzing in het kader van de Luchtvaartwet. Dit aanwijzingsbesluit is ge-
nomen op 3 november 2009. De (toenmalige) minister van Verkeer en Wa-
terstaat heeft hiermee aangegeven akkoord te zijn met de resultaten uit het 
MER. 
 
Op termijn moet een evaluatieonderzoek worden verricht. In dit onderzoek 
worden de voorspelde effecten vergeleken met de daadwerkelijk optreden-
de effecten. Afhankelijk van de uitkomst kunnen aanvullende maatregelen 
worden genomen. In het MER wordt een aanzet gegeven voor een evalua-
tieprogramma. Omdat dit programma geen invloed heeft op de inhoud van 
dit bestemmingsplan, wordt dit verder niet besproken.  
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5. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de luchthaven op de milieu- en 
omgevingsaspecten beschreven. Daarbij wordt eerst ingegaan op de resul-
taten van het MER en vervolgens op de overige van belang zijnde omge-
vingsaspecten.  

5.   1. Resultaten Milieueffectrapport 

5.1.1. 

De randvoorwaarden die in de PKB Maastricht en Lelystad zijn vastgesteld 
gelden als voorwaarde voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De daarin 
aangegeven kaders waren bepalend bij het opstellen van het aanwijzings-
verzoek. Daarbij is bovendien zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de 
wensen vanuit de omgeving en gevolg gegeven aan eerdere uitspraken 
van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Luchtvaartlawaai 

 
De geluidcontouren rond luchthavens zijn gerelateerd aan het Besluit Ge-
luidbelasting Grote Luchtvaart en het Besluit Geluidbelasting Kleine Lucht-
vaart. De geluidsproductie voor grote luchtvaart wordt weergegeven in ge-
luidmaten Kosteneenheden (Ke), Laeq-nacht, Lden en Lnight (uitgedrukt in 
dB(A)). Voor de kleine luchtvaart is de geluidsmaat Belastingeenheid Klei-
ne Luchtvaart (BKL) van toepassing. De geluidmaat Lden wordt ook gebruikt 
voor de cumulatie van het geluid (totale geluidbelasting) van de verschil-
lende geluidsbronnen, zoals het weg-, rail- en vliegverkeer en het indu-
striegeluid.  
 
Ke-contouren 
Het aantal vliegtuigbewegingen in het mma is geringer dan de aantallen die 
bij de vaststelling van de PKB zijn gehanteerd. Bij de berekening van de 
Kosteneenhedencontour (Ke-contour) is rekening gehouden met een in 
overleg met het (toenmalige) Ministerie van VenW gewijzigde vloot en ge-
wijzigde aantallen bewegingen.  
Van belang is de ligging van de 35 Ke-contour, dit is het gebied waar geen 
nieuwbouw en nieuwe geluidgevoelige objecten zijn toegestaan. In het 
mma neemt het oppervlak van de 35 Ke-contour toe, ten opzichte van het 
referentiealternatief van 2001. Het aantal woningen binnen deze contour 
neemt toe van 0 naar 14. Deze toename blijft binnen de PKB. 
Door de optimalisering van de uitvliegroutes vanaf de luchthaven, worden 
veel woongebieden beter ontzien dan in het referentiealternatief of de PKB.  
 
BKL-contouren 
In het kader van de BKL-contouren moet rekening gehouden worden met 
de 47 BKL-contour. Het oppervlak van de 47 BKL-contour neemt in het 
mma toe ten opzichte van het referentiealternatief. Bij de uitvoering van het 
mma worden de grenzen van de PKB nergens overschreden.  
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Nachtgeluid 
De vluchten op de luchthaven van Lelystad vinden plaats van 6.00 tot 
23.00 uur. Wanneer een vliegtuig vertraagd is, mogen deze bij uitzondering 
landen van 23.00 tot 24.00 uur. Nachtvluchten vinden niet plaats op Lely-
stad Airport. De van belang zijnde contour in de nacht is de 26 dB(A)-
contour Laeq-nacht. In mma liggen geen woningen binnen deze contour. Bo-
vendien zijn de contouren kleiner qua oppervlakte dan de PKB en wordt 
hieraan voldaan.  

5.1.2. 

Veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij het 
gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, 
LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over “veiligheid” om 
de burger niet onnodig aan te hoge risico’s bloot te stellen. Omdat het in dit 
plangebied gaat om één luchtvaartterrein is, binnen de grenzen van het 
plangebied, geen sprake van externe veiligheid, maar van interne veilig-
heid. Voor de interne veiligheid van de luchthaven is Lelystad Airport ver-
antwoordelijk. Bij een luchthaven is het met name van belang om ongeval-
risico’s in kaart te brengen. In het kader van het MER is dit gedaan.  

Veiligheid 

 
Zoals eerder aangegeven vormde de Luchtvaartwet het wettelijke kader 
voor de aanwijzingsprocedure. In tegenstelling tot het nieuwe kader, de 
RBML, kent het oude wettelijke regiem geen kader voor externe veiligheid. 
Ondanks het ontbreken van een formeel wettelijk kader is externe veilig-
heid in de afweging van belangen meegenomen. Dit is gebeurd op grond 
van het Besluit burgerluchthavens (gebaseerd op het RBML). In dat besluit 
is vastgelegd dat in navolging van het Schipholbeleid woningen binnen de 
10-5 PR-contour (ook wel individueel risicocontour genoemd) niet zijn toe-
gestaan. Voor het gebied tussen de 10-5 en de 10-6 PR-contouren is in be-
ginsel geen nieuwbouw van woningen en andere kwetsbare bestemmingen 
toegestaan.  
Bij de belangenafweging ten behoeve van het MER is rekening gehouden 
met de ligging van de genoemde PR-contouren. Daarbij wordt opgemerkt 
dat het externe veiligheidsbeleid gericht is op een goede ruimtelijke inpas-
sing van het luchthaventerrein ten opzichte van de omgeving. Dit is con-
form het beleid voor Schiphol, waar ook het RBML-beleid in essentie op 
gebaseerd is. 
 
Uit het MER blijkt dat, in vergelijking met het referentiealternatief, het mma 
meer risico’s oplevert voor de omwonenden, deze risico’s zijn echter aan-
vaardbaar. De groei van het risico wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
grotere (passagiers)vliegtuigen (zwaarder dan 6.000 kg). De toename in 
het aantal vluchten en grootte van de vliegtuigen werken in het risico door. 
Door verlenging van de start- en landingsbaan schuift het risico met de 
baaneinden mee.  
 
Bij het mma is de kans op één vliegtuigongeval met een groepsgrootte van 
tien of meer slachtoffers zeer klein. De kans is kleiner dan 1 op 25 miljoen 
jaar.  
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In de “veiligheidssloopzone” (10-5 PR-contour) van het mma (zie figuur 8) is 
- buiten het plangebied - één woning aanwezig. De ontwikkelingen op de 
luchthaven kunnen alleen plaatsvinden na amovering van deze woning en 
verwijdering van de woonbestemming.  
 

 
Figuur 8. Risicocontouren 10-5 (groen), 10-6 (rood) en 10-7

 

 (blauw) en begrenzing 
plangebied 

De aanwezigheid van bezoekers van het Aviodrome betekent een grote 
toename van het totale groepsrisico voor de omgeving voor groepen tot 
(N=)10 slachtoffers, vooral bij mma. Het groepsrisico inclusief Aviodrome 
blijft zowel onder de ‘oriënterende waarde inrichting’ als onder de ‘oriënte-
rende waarde transportrisico’. 

5.1.3. 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft de luchtkwaliteit. De wet is 
enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te 
pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Ander-
zijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwik-
keling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. 

Emissies en luchtkwaliteit 
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De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vor-
men onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwik-
keling als: 

• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van 
een grenswaarde of; 

• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit leidt of; 

• een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtveront-
reiniging. 

 
Bij een dergelijke ontwikkeling, als die plaats moet vinden in het plange-
bied, is geen sprake van een project dat niet in betekenende mate bijdraagt 
aan de luchtverontreiniging. Voor de ontwikkeling is in het kader van de 
m.e.r. een onderzoek gedaan naar emissies en luchtkwaliteit. De resultaten 
hiervan staan hierna beschreven.  
 
Emissies 
Door de toename van het aantal vliegbewegingen en de gewijzigde sa-
menstelling van de vloot is de emissie van iedere beschouwde stof in het 
mma hoger dan in het referentiealternatief. Hoewel beperkt, stijgt de uit-
stoot van stikstofoxiden in het mma. De oorzaak is een toename in gebruik 
van vliegtuigen met turbinemotoren 4. Turbinemotoren hebben de eigen-
schap dat ze een relatief hoge stikstofemissie hebben ten opzichte van zui-
germotoren 5

 

. De gevolgen van deze stijging in emissies door de luchtvaart 
zijn beperkt terug te vinden in de totale emissies (luchtverkeer en wegver-
keer), aangezien het luchtverkeer slechts een klein deel van de totale 
emissies veroorzaakt. De bijdrage van het luchtverkeer aan deze totale 
emissies neemt wel toe.  

Luchtkwaliteit 
De resultaten van de luchtkwaliteitberekeningen laten voor het gekozen al-
ternatief een acceptabel niveau zien. De totale concentratiewaarden van de 
beschouwde stoffen nemen in de toekomst af als gevolg van lagere achter-
grondconcentraties en lagere bijdragen van het wegverkeer.  
Het veranderende luchthavengebruik veroorzaakt een zeer beperkte toe-
name in de bijdrage van de luchthaven aan deze concentratiewaarden. De-
ze toename wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van meer groot ver-
keer in het mma. Dit is vooral te zien aan de hogere jaargemiddelde con-
centratie stikstof (NO2) bij vergelijking van de alternatieven binnen gelijke 
jaren. Het gekozen alternatief heeft geen hogere luchthavenbijdrage en 
stijging van de toekomstige jaargemiddelde concentraties tot gevolg.  

                                                
4  Een turbinemotor is een turbomachine die de stromingsenergie van een vloeistof of 

gas omzet in mechanische energie door middel van een roterend schoepensys-
teem. 

5  Een zuigermotor is een motor die geconstrueerd is met een of meer zuigers en ci-
linders en die deze gebruikt om druk om te zetten in een roterende beweging. 
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5.1.4. 

Om inzicht te krijgen in de huidige natuurwaarden in en om het plangebied 
en de eventuele gevolgen van de geplande ontwikkelingen op de aanwezi-
ge waarden, heeft in het kader van het MER een toetsing aan de Natuur-
beschermingswet (gebiedstoets) en de Flora- en faunawet (soortentoets) 
plaatsgevonden. Daarnaast is gekeken naar effecten op de wezenlijke 
waarde van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ten behoeve van de 
ontwikkelingen in het plangebied hoeft geen bebossing gerooid te worden, 
de Boswet is niet van toepassing. 

Ecologie 

 
Gebiedentoets 
In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van gebieden geregeld. 
Het is van belang om inzicht te krijgen in de huidige natuurwaarden in en 
om het plangebied en de eventuele gevolgen van de geplande ontwikkelin-
gen op de aanwezige waarden.  
Daarom is nagegaan of in of nabij het plangebied sprake is van gebieden 
die zijn aangewezen als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur 
(EHS) of van gebieden die zijn aangewezen conform de natuurbescher-
mingswet (o.a. Natura 2000).  
 
Soortentoets 
De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerela-
teerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in 
Nederland bescherming. 
Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het 
verwijderen van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en het be-
schadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van beschermde diersoorten.  
In artikel 75 van de Flora- en faunawet worden de ontheffingsmogelijkhe-
den weergegeven. In principe zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, rep-
tielen en vissen die in Nederland voorkomen beschermd. De aanvraag van 
een ontheffing en de toetsing aan de Flora- en faunawet gebeurt niet in het 
kader van het bestemmingsplan, maar in de vergunningenfase van een ini-
tiatief. Om te beoordelen of dit bestemmingsplan ook uitvoerbaar is, wordt 
hierop vooruitlopend, een verwachting uitgesproken over de eventuele ge-
volgen voor de beschermde planten- en diersoorten in het plangebied. 
 
In de wet is een differentiatie aangebracht in niveau van bescherming. Op 
23 februari 2005 is de zgn. “AMvB art. 75” van de Flora- en faunawet in 
werking getreden, waarin dit verschil is verwoord: 
1. Alle soorten, opgenomen in Habitat richtlijn bijlage IV, de Vogelrichtlijn 

en beschermde soorten van de Rode Lijst zijn beschermd onder het 
zwaarste regime (soorten van tabel 3). 

2. Soorten met vrijstelling bij een vastgestelde gedragscode (soorten van 
tabel 2). 

3. Soorten waarvoor een algemene vrijstelling geldt. 
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De 1e categorie is strikt beschermd. Voor deze soorten wordt alleen onthef-
fing verleend als er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort, er geen andere oplossingen mogelijk zijn om 
de doelstellingen van het project te behalen (mitigatie en/of alternatieven) 
en als er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang (art. 
75, lid 5, onder c). 
 
Voor de 2e categorie geldt een vrijstelling van de ontheffingsplicht wanneer 
er volgens een door het (toenmalige) Ministerie van LNV goedgekeurde 
gedragscode wordt gewerkt en de werkzaamheden vallen onder de catego-
rie: 
• bestendig beheer en onderhoud; 
• bestendig gebruik; 
• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
 
Voor de 3e categorie geldt een algemene vrijstelling voor: 
• bestendig beheer en onderhoud; 
• bestendig gebruik; 
• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Een uitzondering hierop zijn vogels. Voor vogels wordt geen ontheffing ver-
leend. Indien er broedvogels aanwezig zijn dienen de werkzaamheden bui-
ten het broedseizoen plaats te vinden. 
 
Resultaten onderzoek 
In de omgeving van de luchthaven zijn zowel beschermde natuurgebieden 
(o.a. Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen en Markermeer & IJ-
meer) als EHS aanwezig. In het MER is ingegaan op de gevolgen van de 
ontwikkelingen in het plangebied voor de deze gebieden. 
De genoemde gebieden zijn beschermd op grond van het voorkomen van 
vogelsoorten, diersoorten en habitattypen. In het deelonderzoek be-
schermde natuur is uitvoerig onderzocht in hoeverre de veranderingen in 
het vliegverkeer gevolgen hebben voor de instandhoudingdoelen van deze 
gebieden.  
 
De effecten ten gevolge van het kleine vliegverkeer zijn in het referentieal-
ternatief 2001 vergelijkbaar met die uit de referentie Aanwijzing 1991. Het 
kleine verkeer in het mma heeft vanwege vaste routes na invoering van 
verkeersleiding minder verstorende invloeden dan het referentiealternatief. 
Het mma is, ten gevolge van het lagere aantal vliegtuigbewegingen en het 
vervallen van een route langs de Oostvaardersplassen, gunstig voor de 
aanwezige beschermde gebieden en soorten. 
 
De effecten ten gevolgen van het helikopterverkeer zijn in alle alternatieven 
groter dan in de referentie Aanwijzing 1991, vanwege het ontbreken van 
helikopterbewegingen in die referentie. Aangezien het aantal helikopterbe-
wegingen in het mma lager is dan in het referentiemodel 2001 en tevens uit 
lichtere helikopters bestaat, zijn deze alternatieven gunstiger dan het refe-
rentiemodel 2001.  
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De helikopterbewegingen beperken zich vooral tot de directe omgeving van 
de luchthaven, waardoor het verstorende effect op beschermde gebieden 
en soorten ten gevolge van helikopters marginaal is. Wel heeft dit verkeer 
een verstorende invloed op ganzen die vanuit de Oostvaardersplassen in 
het akkervogelgebied foerageren; met als gevolg dat het aantal in geringe 
mate kan afnemen.  
 
Vanwege het ontbreken van groot verkeer in de referentie Aanwijzing 2001 
zijn in alle alternatieven de effecten groter. Het grote verkeer in het referen-
tiealternatief 2001 beperkt zich tot de kleinste toestellen en heeft daardoor 
een kleiner effect dan het mma. In het mma worden de randen van de Fle-
vopolder en aangrenzende Natura 2000-gebieden geregeld op 3.000 ft (cir-
ca 1.000 meter) overvlogen. Door de locatie van de passage van deze ge-
bieden en de soortensamenstelling van de vogelbevolking in het onderlig-
gende gebied leidt een vlieghoogte van 3.000 ft hier niet tot significant ne-
gatieve effecten op aantallen vogels.  
 
De Oostvaardersplassen vallen onder het Milieubeschermingsgebied voor 
Stilte. Bovendien zijn de Oostvaardersplassen aangewezen als beschermd 
natuurgebied. In het mma is geen vliegroute over de Oostvaardersplassen 
aanwezig, deze route is vervangen door een vliegroute ten oosten van Le-
lystad Airport en Lelystad. Door deze route zijn geen significant negatieve 
effecten op de instandhoudingdoelen voor de Oostvaardersplassen te ver-
wachten. 
 
Inkomend verkeer komt bij oostelijke winden over het Oostvaarderswold, 
een Robuuste Verbindingszone in de EHS. Hierdoor kunnen lokaal versto-
ringen optreden. Deze vormen echter geen belemmering voor het functio-
neren van deze verbinding. Binnenkomend verkeer over het Ketelmeer kan 
lokaal verstoring veroorzaken.  
Voor de betrokken vogels (niet-broedvogels) zijn voldoende alternatieven 
binnen het gebied aanwezig, waardoor geen significant negatieve effecten 
worden verwacht. Andere delen van de EHS (met name de Natura 2000-
gebieden) in de omgeving van de luchthaven worden niet in hun functione-
ren belemmerd door vliegverkeer uit de verschillende MER-alternatieven. 
Ook deze gebieden blijven hun betekenis houden voor de in het Gebieds-
plan natuur en landschap Flevoland (2005) genoemde natuurdoelen.  
 
Vanwege de ontwikkeling van de luchthaven neemt de uitstoot van vervui-
lende stoffen ten gevolge van het vliegverkeer toe ten opzichte van het re-
ferentiealternatief. Dit leidt echter niet tot overschrijding van kritische depo-
sitiewaarden in beschermde gebieden. Bovendien blijkt de bijdrage van de 
luchtvaart zeer beperkt te zijn (maximaal circa 9%). Het wegverkeer zorgt 
voor het merendeel van de depositie van verzurende stoffen. De bijdrage 
van de luchthaven aan de vermesting van de bodem leidt, vanwege de 
zeer beperkte bijdrage aan ammoniakuitstoot, niet tot significante effecten.  
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5.1.5. 

In het kader van het MER is een hinderbelevingsonderzoek onder de be-
woners van Flevoland uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om een 
beter inzicht te geven in de mate waarin de omwonenden hinder ervaren 
van de kleine en grote luchtvaart. Het hinderbelevingsonderzoek fungeert 
als nulmeting voor eventuele vervolgmetingen na realisatie van de gewens-
te ontwikkelingen in het plangebied. De resultaten zijn uitgesplitst in hinder-
verstoring en slaapverstoring.  

Hinderbeleving en slaapverstoring 

 
Hinderverstoring 
De resultaten van het onderzoek geven aan dat een beperkte hinder in de 
directe omgeving van de luchthaven ondervonden kan worden. Opvallend 
is dat aangegeven wordt dat veel hinder ondervonden wordt van groot 
luchtverkeer. Aangezien dit verkeer momenteel niet vanaf de luchthaven 
van Lelystad opereert, wordt gedoeld op verkeer van en naar Schiphol. 
 
Slaapverstoring 
Met name de toename van het aantal vluchten met grote vliegtuigen leidt 
waarschijnlijk tot een toename van slaapverstoring. In het MER zijn ver-
schillende aspecten van slaapverstoring onderzocht, variërend van tussen-
tijds ontwaken (relatief het meest voorkomend) tot het gebruik van slaap-
middelen (relatief het minst voorkomend). De uitkomsten hebben betrek-
king op volwassenen, omdat de relatie dosiseffect alleen voor volwassenen 
is afgeleid. Gerelateerd aan het totale aantal volwassenen gaat het om cir-
ca 5% dat tussentijds ontwaakt en minder dan 1% dat slaapmiddelen ge-
bruikt. In het mma is, ten opzichte van het referentiealternatief, een duide-
lijke toename van slaapverstoring te verwachten.  
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de relatie tussen vliegverkeer en 
slaapverstoring voor Schiphol. Er moet dan ook enige voorzichtigheid wor-
den betracht ten aanzien van absolute uitkomsten van het onderzoek voor 
Lelystad Airport.  
De conclusie op hoofdlijnen dat de nieuwe ontwikkelingen waarschijnlijk tot 
een toename van slaapverstoring leiden is echter wel te trekken. Dit geldt 
echter alleen voor de vluchten vanaf 23.00 uur die bij uitzondering voorko-
men.  

5.   2. Overige aspecten 

In deze paragraaf worden de (omgevings)aspecten besproken die niet zijn 
opgenomen in het aanwijzingsbesluit en het MER. Het gaat daarbij om bij-
voorbeeld water, archeologie en obstakelvrije zones luchtvaart. 

5.2.1. 

Voor dit bestemmingsplan is een watertoets uitgevoerd. Deze paragraaf 
geeft inzicht in de gevolgen van het bestemmingsplan voor het aspect wa-
ter.  

Water 
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Daarnaast geeft het aan in welke zin in het bestemmingsplan rekening ge-
houden kan worden met het aspect water. De resultaten van de watertoets 
zijn hiervoor de basis. 
 
Waterplan en beleid 
Voor de gehele gemeente Lelystad is een waterplan (Royal Haskoning, 
april 2002) opgesteld. Dit plan bevat de vertaling van het gewenste water-
beheer (‘watervisie’) naar inrichtingsmaatregelen op hoofdlijnen. Bij het op-
stellen van het waterplan is rekening gehouden met het geldend beleid in 
de Vierde Nota Waterhuishouding ((toenmalige) ministerie van V&W), de 
startovereenkomst “Waterbeleid 21e eeuw” (WB21), de “Handreiking water-
toets” ((toenmalige) ministerie van VROM), het Omgevingsplan Flevoland 
(Provincie Flevoland) en het Waterbeheerplan (Waterschap Zuiderzee-
land).  
 
Ook de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursak-
koord Water (NBW) zijn belangrijke beleidskaders. De KRW heeft als doel 
de kwaliteit van de Europese wateren in een goede toestand te brengen en 
te houden. Het NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te 
hebben en daarna op orde te houden, anticiperend op veranderende om-
standigheden zoals onder andere de verwachte klimaatverandering, zee-
spiegelstijging, bodemdaling en toename van het verharde oppervlak. Bij 
het opstellen van het NBW is rekening gehouden met de richtlijnen volgens 
de KRW. Het NBW bevat taakstellende afspraken ten aanzien van veilig-
heid en wateroverlast en procesafspraken ten aanzien van watertekorten, 
verdroging, verzilting, water(bodem)kwaliteit, sanering waterbodems en 
ecologie. 
 
Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën, voor de: 

• Waterkwantiteit: vasthouden, bergen, afvoeren). 
• Waterkwaliteit: schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

 
De watertoets 
In de watertoets is aandacht besteed aan de waterkwantiteit en de water-
kwaliteit, in relatie tot de gewenste ontwikkelingen. De huidige situatie op 
en rond het vliegveld leidt, voor zover bekend, niet tot problemen in het wa-
tersysteem en de waterketen. Deze situatie mag in de toekomst niet ver-
slechteren. De conclusies van de watertoets volgen hierna. Tot slot worden 
de aanbevelingen vanuit de watertoets genoemd. 
 
Schoon hemelwater 
Een belangrijk deel van de nieuwe ontwikkeling bestaat uit nieuwe gebou-
wen, loodsen en een terminal. Hemelwater dat hierop valt kan zonder ver-
dere zuiverende voorzieningen worden afgevoerd naar het dichtstbijzijnde 
oppervlaktewater. Voorwaarden hierbij zijn dat het oppervlaktewater vol-
doende bergend vermogen en afvoercapaciteit heeft. 
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Vervuild hemelwater 
De wegen en de parkeerplaatsen voor passagiers en bezoekers mogen 
vanwege het aantal verkeersbewegingen niet direct afvoeren naar het op-
pervlaktewater. Hetzelfde geldt voor de platforms, start- en landingsbaan 
en de taxibaan. Waar mogelijk wordt berminfiltratie toegepast. Parkeer-
plaatsen worden uitgerust met waterdoorlatende verharding. Platform en de 
banen voeren via het oppervlak af naar wadi-systemen die parallel aan de 
banen liggen. Hier vindt infiltratie plaats. Drainage wordt aangebracht en 
gebruikt om grondwaterproblematiek te voorkomen. De uiteindelijke afvoer 
vindt plaats naar de Vliegtuigtocht (tussen de luchthaven en het RDW-
terrein).  
Het tankplatform wordt apart gerioleerd met lokale behandeling voor lozing 
naar oppervlaktewater. Bij overkapping van het tankgedeelte kan het plat-
form aangesloten worden op de vuilwaterriolering. De mogelijkheid van het 
overkappen van alleen het tankgedeelte wordt in de nadere uitwerking se-
rieus onderzocht.  
Voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de banen wordt kaliumformaat ge-
bruikt. 
 
Afvalwater 
Afvalwater uit gebouwen wordt aangesloten op de riolering. Eventueel 
aanwezige gemengde riolering wordt omgebouwd naar een gescheiden 
systeem. Wadi’s voeren het water van vervuilende oppervlakken af. Uitge-
gaan wordt van een gezamenlijke persleiding met de bedrijventerreinen 
van de Larserknoop.  
Afvalwater uit vliegtuigen is dermate dik dat dit moeilijk verpompt kan wor-
den. Dit wordt gefilterd waarna het vaste materiaal naar een afvalverwerker 
gaat en het vloeibare materiaal naar een waterzuivering of, als de kwaliteit 
dit toelaat, naar de riolering en dus naar de rioolwaterzuivering van het wa-
terschap. 
 
De-icingwater 
Het de-icingplatform wordt (als wordt gekozen voor het middel glycol) apart 
gerioleerd met afsluiters. Bij de-icing operaties wordt overtollig water ver-
zameld in opslagtanks en veeg-zuigwagens. Dit opgevangen water wordt 
aangeboden aan de algenkweekbassins. In de normale situatie voert dit 
platform af naar de wadi-systemen. Het glycol dat van de vliegtuigen af-
druipt op de startbaan wordt via het wadi systeem opgevangen.  
Uitgegaan wordt van het gebruik van glycol als de-icingmiddel. De-icing 
met infraroodstraling is vanuit het aspect water gezien een meer duurzame 
optie. Mogelijke nadelen hiervan zijn: een hoog energieverbruik, een groot 
ruimtebeslag, een extra investering en het feit dat dit zeer kort voor de start 
plaats moet vinden omdat anders herbevriezing plaats kan vinden. Deze 
optie wordt door Lelystad Airport serieus nader onderzocht.  
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Waterberging 
De maximale peilstijging bij een T=100 bui 6

In de huidige situatie is ongeveer 15 ha van het 124 ha grote peilvak ver-
hard (volgens SOBEK-model van Waterschap Zuiderzeeland). In de toe-
komstige situatie komt hier ca. 37,85 ha verharding bij. Dit komt in dit peil-
vak overeen met 27.600 m3 berging. Om deze toename te compenseren 
moet – in de aangrenzende Vliegtuigtocht - 17.250 m2 waterberging aange-
legd moeten worden. Het grootste deel van de benodigde berging krijgt 
vorm door middel van wadi’s. Verder wordt er naar gestreefd om in de be-
drijvenzone oppervlaktewater in te passen. Het schone afgekoppelde he-
melwater van gebouwen kan hier rechtstreeks op worden afgevoerd. Dit 
water heeft naast een functie als waterberging ook een functie in de ruimte-
lijke kwaliteit. Dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid de benodigde wa-
tercompensatie te realiseren. 

 is berekend met de bergings-
tool van het waterschap. De berekende peilstijging is afhankelijk van de 
hoeveelheid verhard oppervlak, het wateroppervlak en het type riolering. 
Uit de bergingstool volgt dat bij een maximale peilstijging van 1,60 m het 
percentage watercompensatie ten gevolge van de toename van verharding 
minimaal 4,56% moet zijn.  

 
Grondwater 
Waar nodig wordt drainage aangelegd bij het bouwrijp maken om verschil-
len in grondwaterstanden (bijvoorbeeld tussen de peilvakken) te voorko-
men. De infiltratie in de wadi’s en onder de parkeerplaatsen heeft vanwege 
de onderliggende drainage geen noemenswaardig effect op de grondwa-
terstanden. 
 
Aanbevelingen 
Op dit moment zijn geen problemen met de waterkwaliteit rondom het 
vliegveld bekend, alleen een historische waterbodemverontreiniging. Af-
stroming van de landingsbaan etc. gebeurt nu via de bodem. De drains 
voeren overtollig grondwater af. Van belang om te kunnen beoordelen of in 
de toekomst de situatie verandert (verbetert of verslechtert) is dat de huidi-
ge situatie gemonitord wordt. Dit kan door de drains te bemonsteren. Dit is 
het punt waar eventuele vervuiling naar de Vliegtuigtocht wordt afgevoerd. 
Op basis van de uitkomst van de metingen kan ook besloten worden over 
een optie met een ondoorlatende laag onder de wadi’s. Dit houdt wel in dat 
bij de interpretatie van de metingen geëxtrapoleerd moet worden naar de 
toekomstige situatie. Mogelijk moeten de middelen meer en op andere ma-
nieren en plaatsen worden ingezet.  
Verder is het van belang de mogelijkheden van de-icing met infrarood (met 
trucks of in een doorrijdhal) en het overkappen van (een gedeelte) van het 
tankplatform nader te onderzoeken. In dit bestemmingsplan wordt hiermee 
nog geen rekening gehouden. 

                                                
6  Bij een T = 100 bui wordt uitgegaan van een wateroverlastveroorzakende bui die 1 

keer in de 100 jaar voorkomt. 
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5.2.2. 

Bij de indeling van bedrijven in milieucategorieën wordt de VNG-uitgave 
“Bedrijven en milieuzonering” (2009) toegepast. Daarin worden op basis 
van de SBI-code indicatieve afstanden bepaald voor allerlei vormen van 
bedrijfsactiviteiten. De afstandcriteria hebben betrekking op de milieu-
aspecten geluid, stank, stof en gevaar.  

Hinder door bedrijvigheid 

 
Vanuit de Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid is aangegeven dat bedrij-
ven in de categorieën 1 tot en met 4 wenselijk zijn in het plangebied. Gere-
lateerd aan de nieuwe VNG-zonering is uitgegaan van een gewenste cate-
gorie van maximaal 4.2. Op de luchthaven moet het gaan om luchtvaartge-
bonden bedrijven. Bij de genoemde maximale categorie hoort een af-
standscriterium van maximaal 300 meter tot de woning van derden. In dit 
geval zijn de dichtstbijzijnde woningen van derden aanwezig bij de agrari-
sche bedrijven ten zuiden van de Eendenweg.  
 
De categorieën zijn bepaald ten aanzien van een rustige woonwijk of een 
rustig buitengebied. Mede door de ligging van de omgeving in de geluid-
contour van de luchthaven en de bedrijvigheid daarbij is in dit geval sprake 
van gemengd gebied. Hierdoor mag de categorie met één stap naar bene-
den aangepast worden. Dit houdt voor de luchthaven een afstandscriterium 
van 200 meter tot de woningen van derden in, in plaats van de eerder ge-
noemde 300 meter. Voor de bedrijven met een categorie 4.1 geldt dat het 
afstandscriterium van 200 meter gereduceerd mag worden naar 100 meter. 
Met de gereduceerde afstanden is in dit bestemmingsplan rekening gehou-
den.  
 
In de huidige situatie gaat het bij de aanwezige bedrijven in de meeste ge-
vallen om hangars en lesruimten. De hangars worden gebruikt voor zowel 
opslag van vliegtuigen en materiaal als voor herstelwerkzaamheden. De 
hangars hebben een lichte categorie. De lesruimten zitten in categorie 1. 
De afstand van de bedrijvigheid tot de dichtstbijzijnde woningen bij de agra-
rische bedrijven is groter dan 100 meter, eventuele hinder van de bestaan-
de bedrijvigheid op de omgeving is daarom te verwaarlozen. Binnen de 
hinderzone van het vliegveld liggen echter wel de bedrijfswoningen bij de 
politieacademie. Deze woningen hebben in het bestemmingsplan voor Lar-
serknoop een passende bestemming gekregen.  
Naast de bestaande bedrijvigheid, moet ook de nieuwe luchtvaartgebonden 
bedrijvigheid passen binnen de genoemde categorieën.  

5.2.3. 

Naast luchtvaartlawaai, behandeld in het kader van het MER, zijn ook weg-
verkeerslawaai en industrielawaai van belang voor de omgeving. Deze zijn 
niet expliciet meegenomen in het MER en worden daarom separaat be-
handeld.  

Geluid 
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Wegverkeerslawaai 
Op grond van de Wet geluidhinder worden langs wegen geluidszones vast-
gesteld, waarbinnen bepaalde geluidsgevoelige bestemmingen, zoals wo-
ningen, niet kunnen worden gerealiseerd. De breedte van de zone is af-
hankelijk van de ligging van de weg in (buiten)stedelijk gebied en van het 
aantal rijstroken. Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per 
uur geldt, hebben geen zone.  
 
Rondom het plangebied zijn verschillende typen wegen aanwezig. Omdat 
op de luchthaven geen geluidgevoelige objecten mogelijk gemaakt mogen 
worden, is het wegverkeerslawaai van de omliggende wegen niet van be-
lang voor dit bestemmingsplan. De nieuwe terminal trekt meer verkeer aan, 
dit verkeer kan vrij snel vanaf de Larserweg op het luchthaventerrein ko-
men. Direct langs deze route liggen geen woningen die hinder kunnen on-
dervinden van de toename van het verkeer en het daarbij horende wegver-
keergeluid. Aangenomen mag worden dat de bestaande woningen rondom 
het plangebied geen hinder ervaren van extra verkeersbewegingen van en 
naar de luchthaven, omdat het luchtvaartgeluid het wegverkeergeluid over-
stemt.  
 
Industrielawaai 
De luchthaven en bijbehorende bedrijvigheid is een gezoneerd bedrijven-
terrein. Voor het industrielawaai gelden de contouren zoals deze eerder 
weergegeven zijn (figuren 6 en 7). Deze contouren hebben met name ge-
volgen voor de om het plangebied gelegen gebieden (waaronder Larser-
knoop). In de bestemmingsplannen voor deze gebieden is en/of moet een 
geluidcontour worden opgenomen.  
Daarnaast is sprake van mogelijk proefdraaien van motoren. Hierop is in 
paragraaf 2.7 van deze toelichting ingegaan. De geluidcontouren zijn vast-
gelegd in de bestemmingsplannen Landelijk gebied Lelystad, gedeelte 
Oostelijk Flevoland, en Larserknoop.  
 
Ook de bestaande luchthaven- en platformgebonden bedrijven hebben een 
geluidcontour. De geluidcontouren rond deze bedrijven liggen binnen het 
gezoneerde terrein. De zone is ook gebaseerd op de geluidcontouren rond 
deze bedrijven.  

5.2.4. 

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot 
aantal EU-landen, waaronder ook Nederland, met als doel om het (Europe-
se) archeologische erfgoed veilig te stellen. Ter implementatie van het Ver-
drag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Monumentenwet 
gewijzigd. De bescherming van archeologische waarden is geregeld in de 
Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), dat een wijziging is 
van  de Monumentenwet. De kern van de Wamz is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven.  

Archeologie 
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Naast het inventariseren van de te verwachten archeologische waarde, 
moet het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig, een bescherming bie-
den voor archeologisch waardevolle gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door 
middel van een omgevingsvergunning voor werken en/of werkzaamheden.  
 
Achtergrondinformatie 
Voordat de Zuiderzee ontstond is het grondgebied van de provincie Flevo-
land ook al bewoond geweest. Duizenden jaren geleden hebben deze eer-
ste bewoners sporen achtergelaten, die bewaard zijn gebleven in de bo-
dem van Flevoland. Deze archeologische waarden zijn uniek.  
Het Europees verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erf-
goed verplicht de deelstaten om archeologische waarden zoveel mogelijk in 
de bodem te behouden. Wanneer behoud in de bodem niet mogelijk is die-
nen belangrijke archeologische waarden door middel van opgravingen en 
onderzoek veilig te worden gesteld. Het provinciaal beleid sluit aan bij de 
Europese verdrag en legt de nadruk op het vergroten van het maatschap-
pelijk rendement van de archeologische monumentenzorg. Deze verplich-
ting geldt voor heel Flevoland. 
 
In het provinciaal archeologiebeleid is onderscheid gemaakt in Provinciaal 
Archeologische en Aardkundige Kerngebieden (PArK’en), archeologische 
aandachtsgebieden en top-10-locaties. Deze gebieden en locaties acht de 
provincie van provinciaal belang. De PArK’en en top-10-locaties zijn door 
de provincie uitgewerkt, de uitwerking van de archeologische aandachts-
gebieden is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Archeologische aan-
dachtsgebieden zijn gebieden met een relatief hoge dichtheid aan goed 
geconserveerde archeologische waarden. Zij omvatten delen van de pre-
historische stroomgebieden van de Vecht, IJssel en Eem, waarin onder an-
dere nederzettingen van de Swifterbantcultuur liggen. Deze aandachtsge-
bieden bevinden zich onder andere in het noordelijke en zuidelijke deel van 
gemeente Lelystad. De vermoedelijke archeologische waarden in het noor-
delijke gebied zijn zodanig groot dat dit gebied, dat grenst aan het PArK Ri-
vierduingebied Swifterbant, in gemeentelijk beleid als te onderzoeken ge-
bied is aangewezen.  
 
Naast PArK’en, aandachtsgebieden en top-10-locaties zijn door de provin-
cie tevens aardkundig waardevolle gebieden aangewezen. In de aardkun-
dig waardevolle gebieden bevinden zich naast oude menselijke sporen ook 
sporen van vroegere landschappen. Elementen als oude geulsystemen en 
rivierduinen, zeldzame veenresten en zeer oude bodems vormen onderde-
len van deze zeer oude, fossiele landschappen. Uit deze aardkundige ele-
menten is de ontstaansgeschiedenis van de Flevolandse ondergrond af te 
lezen. De provincie heeft een eerste inventarisatie en waardering van de 
aanwezige aardkundige waarden uitgevoerd.  
Dit heeft geresulteerd in de globale begrenzing van aardkundig waardevolle 
gebieden. Binnen de gemeentegrenzen van Lelystad bevinden zich onder 
andere de aardkundig waardevolle gebieden “Rivierduinen en stroomgeu-
len Swifterbant 1 en 2”. 
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In het gemeentelijk archeologiebeleid wordt in de aandachtsgebieden on-
derscheid gemaakt tussen gebieden met hoge, middelhoge en lage archeo-
logische waarde. In de gebieden met een lage archeologische waarde is 
een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 
Het plangebied Luchthaven Lelystad valt buiten het in het Provinciaal om-
gevingsplan 2006 opgenomen PArK en aandachtsgebied. Volgens de Indi-
catieve Kaart Archeologische Waarden bevindt het plangebied zich in een 
gebied met een lage archeologische (verwachtings)waarde (zie figuur 9). 
 

 
Figuur 9. Fragment Archeologiekaart waarden en verwachtingen 

 
Op grond van het Provinciaal Omgevingsplan 2006 en de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden is voor de ontwikkelingen in het plangebied 
Luchthaven Lelystad geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. De aan-
wezigheid van archeologische sporen kan echter nooit volledig worden uit-
gesloten. Bij bodemverstorende activiteiten dient men er dan ook alert te 
zijn op de aanwezigheid van archeologische resten. 
Scheepswrakken kunnen in principe overal op de huidige en voormalige 
IJsselmeerbodem worden aangetroffen. De meeste scheepswrakken liggen 
relatief dicht aan het oppervlak van de voormalige Zuiderzeeafzettingen. 
Het zijn momenteel vooral de dieper gelegen wrakken die nu nog tevoor-
schijn komen. Dit zijn echter vaak beter geconserveerde schepen en ook 
oudere scheepstypen. 
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Indien tijdens de bodemverstorende werkzaamheden archeologische res-
ten of (delen van) een scheepswrak worden aangetroffen dient het werk 
onmiddellijk te worden stilgelegd. Op grond van de Monumentenwet moet 
melding worden gemaakt van een archeologische vondst. Dit moet gemeld 
worden bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten (RACM). 

5.2.5. 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is, wanneer sprake is van een 
nieuwe ontwikkeling, een beoordeling van de haalbaarheid verplicht. Het 
bodemonderzoek, en dan met name onderzoek naar de bodemkwaliteit, 
maakt onderdeel uit van deze afweging.  

Bodem 

Bepaald is dat een vergunningplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd 
op een zodanig verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te verwachten 
voor de gezondheid van de gebruikers of het milieu. 
 
Bij de verkenning van de mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied 
te realiseren dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in even-
tuele beperkingen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiënische risico’s 
voor mens, plant en dier) is noodzakelijk. Tevens dienen de mogelijkheden 
en kosten om deze beperkingen door middel van actief bodembeheer weg 
te nemen te worden aangegeven. 
 
Ten behoeve van een eventuele omgevingsvergunning moet onderzoek 
gedaan worden naar de kwaliteit van de bodem. Daarbij is het van belang 
in beeld te krijgen of de bodem geschikt is voor de gewenste nieuwe func-
tie.  

5.2.6. 

Uit een inventarisatie van verschillende bronnen is gebleken dat langs de 
Eendenweg een rioolpersleiding ligt. Deze leiding ligt deels buiten en deels 
in het plangebied. Er wordt in eerste instantie vanuit gegaan dat de leiding 
gehandhaafd blijft.  

Kabels, leidingen en straalpaden 

5.2.7. 

Naast de aspecten die hiervoor besproken zijn, zijn ook obstakelvrije zones 
rond de luchthaven van belang. Het gaat daarbij om de vliegfunnel, het ob-
stakelbeheergebied en het ILS-verstoringsgebied.  

Obstakelvrije zones luchthaven 

 
Vliegfunnel 
De vliegfunnel rond de luchthaven is niet in de aanwijzing opgenomen. De 
vliegfunnel betekent concreet een beperking van de (bouw)hoogten in het 
plangebied. Deze beperking loopt lineair op van 0 meter (dit ligt op 3,52m 
onder NAP) langs de start- en landingsbaan tot een hoogte van 45 meter 
ten opzichte van de start- en landingsbaan. Hiervoor is in dit bestemmings-
plan een regeling opgenomen. De vliegfunnel is weergegeven in figuur 10.  
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Figuur 10. Vliegfunnel rond de luchthaven (nieuwe situatie) 

 
Obstakelbeheergebied 
Het obstakelbeheergebied bepaalt tot welke hoogte gebouwen en bouw-
werken gebouwd mogen worden. Dit is ter voorkomen van gevaar voor het 
vliegverkeer rond de luchthaven. Enerzijds wordt dit bepaald door de hier-
voor besproken vliegfunnel, maar anderzijds van de Inner Horizontal and 
Conical Surface (IHCS).  
Het IHCS heeft tot doel een obstakelvrije zone te garanderen om in nood-
gevallen uit verschillende richtingen gebruikt te kunnen maken van de start- 
en landingsbaan van de luchthaven. Dit is uitgewerkt in de zogenaamde 
'pannenkoek', een ovaalvormige zone met een straal van ca. 4 km rond de 
landingsbaan, waarin de maximale bouwhoogte voor nieuwe projecten 
maximaal 45 meter is. Omdat nergens in het plangebied hoger kan worden 
gebouwd dan de hoogte van 45 meter, is hiervoor geen specifieke regeling 
opgenomen.  
 
ILS verstoringsgebied 
Rond de nieuwe start- en landingsbaan komt een Instrument Landing Sys-
tems (ILS). Een dergelijke installatie heeft tot doel om de naderingen (lan-
dingen) van het vliegverkeer onder slechtere weersomstandigheden nauw-
keuriger uit te voeren.  
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Voor een goed functioneren van het ILS geldt dat een gebied rondom de 
start- en landingsbaan geen verstoring mag opleveren. De afmetingen van 
dat gebied zijn vastgelegd in de richtlijnen van de International Civil Aviati-
on. 
 
Rond de luchthaven bestaat het gebied uit verschillende deelgebieden. In 
eerste instantie is er direct rond de start- en landingsbaan een rechthoekig 
deelgebied waar de maximaal toelaatbare hoogte 0 meter is. Daarnaast 
zijn twee aansluitende vlakken, waar de hoogte 20,00 meter bedraagt. Tot 
slot is een trechtervormig deelgebied in het verlengde van de landings-
baan, waarin de toelaatbare hoogte lineair oploopt tot een hoogte van ruim 
100 meter, over een afstand van … kilometer.  
 
Aan de beide zijden van de rechthoek, het gebied tussen de ‘trechters’, 
geldt dat de hoogte trapsgewijs oploopt. Hierbij gelden voor het plangebied 
de hoogten van 0 en 20 meter. In figuur 11 is het ILS-verstoringsgebied bij 
de luchthaven weergegeven.  
 

 
Figuur 11. ILS-verstoringsgebied Lelystad Airport 
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In een groot deel van het plangebied levert de maximale bouwhoogte geen 
belemmeringen op voor het ILS. Ter plaatse van de ´trechter´ overschrijdt 
de maximale bouwhoogte wel de ILS-hoogte. Grotendeels gaat het hier om 
bestaande bebouwing, waardoor de situatie voor het ILS niet wijzigt.  
 
Er is echter ook sprake van bouwmogelijkheden voor de uitbreiding van het 
Aviodrome en de terminal, waarbij de bouwhoogte de ILS-hoogte over-
schrijdt. Omdat dit het geval is, moet de mogelijke verstoring van deze be-
bouwing op het ILS worden berekend. Wanneer er een probleem ontstaat 
wordt hiervoor een passende regeling opgenomen in het ontwerpbestem-
mingsplan.  
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6. UITGANGSPUNTEN 

Vanuit de voorgaande hoofdstukken worden in dit hoofdstuk de belangrijk-
ste uitgangspunten voor dit bestemmingsplan genoemd. Daarbij wordt kort 
ingegaan op de ruimtelijke en functionele uitgangspunten, het kader, de re-
sultaten uit het MER en de overige aspecten.  

6.   1. Ruimtelijke en functionele uitgangspunten 

De bestaande situatie is de uitgangssituatie voor het te actualiseren deel 
van het geldende bestemmingsplan. Daarbij gaat het om de bestaande 
ruimtelijke en functionele structuur met betrekking tot bebouwing, infra-
structuur, groen en water. Zoals in verschillende beleidstukken opgenomen 
kan Lelystad Airport zich, met de ontwikkeling naar een luchthaven voor 
zakenvluchten, bedrijfsmatig ook verder ontwikkelen. Hiervoor is in decem-
ber 2009 een verkenning gedaan naar de gewenste invulling en beeldkwali-
teit (zie figuur 12). In deze paragraaf worden zowel de huidige als gewens-
te situatie beschreven. 
 

 
Figuur 12. Overzicht verkenning ontwikkeling Lelystad Airport 

6.1.1. 

De bestaande bebouwing is gerealiseerd in bebouwingsstrips, op een vaste 
afstand van de start- en landingsbaan. De bebouwing staat als het ware in 
een vaste rooilijn vanaf de baan. In verband met veiligheid, de ILS-
contouren en vliegfunnel is het van belang deze afstand minimaal te be-
houden. De verkeerstoren steekt door deze lijn heen, zodat vanaf de toren 
voldoende zicht is op de gehele start- en landingsbaan en taxibaan.  

Bebouwing 

De maximale bouwhoogte van de bebouwing in het gehele plangebied 
wordt hoofdzakelijk bepaald door wat de vliegfunnel toestaat. De maximale 
bouwhoogte bedraagt 12,00 meter. Dit echter met uitzondering van de ver-
keerstoren, deze is hoger dan het toegestane in de vliegfunnel, maar 
maximaal 15,00 meter hoog. 
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In het bebouwingsgebied is gesteld dat maximaal 60% van de bouwperce-
len bebouwd mogen worden. Hierdoor blijft voldoende ruimte op de bouw-
percelen voor bijvoorbeeld parkeren en opslag. 
 
In de toekomst is het gewenst om, naast een verlenging van de start- en 
landingsbaan, ook het bedrijventerrein zuidelijk en noordelijk in het plange-
bied uit te breiden en een nieuwe terminal te bouwen aan de noordzijde 
van het plangebied. Daarnaast zijn uitbreidingen van de bestaande hotel- 
en museumfunctie gewenst. Tot slot wordt ook de nieuwbouw van de zo-
genaamde Airport Academy (in zuidelijk deel) verwacht. De hoofdfunctie 
van het plangebied is en blijft luchthaven.  
Het doel is de bestaande bebouwingsstrips in de nieuwe delen door te zet-
ten. Daarbij gaat het om nieuwe bedrijvigheid die platformgebonden (strip 
direct langs start- en landingsbaan), dan wel luchthavengebonden is.  
 
De nieuwe bedrijfsgebouwen in zowel de strip langs de start- en landings-
baan (noord- en zuidzijde) als in de strip er achter, komt in een vaste rooi-
lijn te staan (zie figuur 13). De massa van de nieuwe bebouwing kan varië-
ren. De hoogte is in sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden die de 
vliegfunnel geeft, maar is in ieder geval maximaal 12,00 meter hoog. Door 
deze hoogtebeperking op te nemen, blijft het zicht vanuit de verkeerstoren 
goed en wordt de bebouwing ruimtelijk beter ingepast. 
 
Ook voor het Aviodrome en het hotel wordt rekening gehouden met uitbrei-
ding. De uitbreiding vindt plaats aan de bestaande bebouwing. In ruimtelijk 
opzicht wordt dan ook aangesloten bij die bebouwing. 
 

 
Figuur 13. Rooilijnen in de zuidelijk bebouwingsstrip 
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Een hele nieuwe functie in het plangebied is de Airport Academy. De wens 
is deze te realiseren in het deel van het plangebied ten westen van het Avi-
odrome. In dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om, na 
nadere afweging, de Airport Academy te realiseren. Bij de Academy wordt 
studentenhuisvesting mogelijk gemaakt.  
 
De inrichting van het gebied rond de nieuwe terminal is nog niet zeker. De 
locatie en massa van de nieuwe terminal ligt al wel redelijk vast. Met be-
trekking tot de bouwhoogte geldt dezelfde regeling als voor de overige be-
drijven die in het plangebied aanwezig zijn of mogelijk worden gemaakt. fi-
guur 14 geeft twee inrichtingsopties voor het gebied rond de nieuwe termi-
nal aan. 
 

  
Figuur 14. Inrichtingsopties voor de nieuwe terminal en omgeving 

 
Met betrekking tot regeling voor de nieuwe bedrijven wordt aangesloten op 
de planologische mogelijkheden voor de bestaande bedrijven. Voor de ter-
minal worden ruime mogelijkheden geboden, deze zijn opgenomen in een 
specifieke regeling voor de terminal. 
 
Zoals eerder aangegeven is op de luchthaven alleen sprake van platform- 
en/of luchthavengebonden bedrijven, dit wordt vastgelegd in dit bestem-
mingsplan. De bedrijven, de nieuwe en bestaande terminal krijgen een 
specifieke regeling in het bestemmingsplan. Andere functies, zoals het ho-
tel, het Aviodrome en de Airport Academy, hebben een functie die aan de 
luchthavenfunctie gekoppeld is. In verband met de bezoekers en de interne 
veiligheid krijgen deze functies een eigen planologische regeling. Daarbij is 
uitbreiding van bebouwing niet uitgesloten, mits voldaan wordt aan speci-
fieke voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de bebouwing in prin-
cipe niet binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-6 mag komen. 
 
De regeling van de verschillende functies is flexibel en biedt uitbreidings-
mogelijkheden waar mogelijk. De uitgangspunten vanuit het MER, met be-
trekking tot geluid en veiligheid, zijn hierbij in ogenschouw gehouden. 
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6.1.2. 

De bestaande infrastructuur heeft een functie ten behoeve van de luchtha-
venfunctie van het plangebied. De infrastructuur is ruimtelijk en functioneel 
niet dusdanig van belang dat dit een specifieke regeling behoeft.  

Infrastructuur 

De wens bestaat om tussen de zuidelijke bebouwingsstrip en de Eenden-
weg een parallelweg met parkeermogelijkheden aan te leggen. Figuur 15 
geeft hiervoor een impressie. Hier wordt op het maaiveld geparkeerd, ge-
bouwde voorzieningen zijn hier niet wenselijk, in verband met de te hante-
ren rooilijnen in de zuidelijke bebouwingsstrip.  
 

 
Figuur 15. Impressie parallelweg met parkeren bij de zuidelijke bebouwingsstrip 

 
De ontsluiting van het plangebied blijft gehandhaafd, wel zijn enkele nieuwe 
aansluitingen van de nieuwe parallelweg op de Eendenweg gewenst, dit 
wordt mogelijk gemaakt. Ook de bestaande parkeermogelijkheden blijven 
gehandhaafd. Het bestaande parkeerterrein ten behoeve van het Aviodro-
me wordt in de nieuwe situatie ook gebruikt voor de Airport Academy. Uit-
breidingsmogelijkheden voor parkeren zijn daarom gewenst. De bestaande 
en gewenste infrastructuur wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt.  
 
De nieuwe terminal wordt in eerste instantie ontsloten via een nieuwe erf-
toegangsweg over de oostelijke zijde van het luchthaventerrein heen (zie 
ook gele pijl op figuur 14). Na de aanleg van Larserknoop, aan de noordzij-
de van het plangebied, krijgt de terminal een nieuwe ontsluiting via dit ter-
rein. Het doel is om in de directe nabijheid van de terminal een parkeerter-
rein voor kort parkeren te realiseren.  
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Op een enigszins grotere afstand van de terminal bestaat de wens om een 
grote parkeervoorziening (al of niet gebouwd) voor lang parkeren te maken. 
Wanneer de parkeervoorziening gebouwd wordt, dan moet worden voldaan 
aan de algemeen geldende bouwregels. 
 
Zoals in het aanwijzingsbesluit vastgelegd, breidt de start- en landingsbaan 
in zuidwestelijke en noordoostelijke richting uit naar een lengte van 2.100 
meter. De start- en landingsbaan is en blijft 30 meter breed, maar heeft aan 
weerzijden ‘shoulders’7

De start- en landingsbaan heeft in het plangebied een vaste ligging en 
lengte. Ook de uitbreidingsrichting ervan ligt vast (aanwijzingsbesluit). Om-
dat de ligging, lengte en uitbreidingsrichting van de start- en landingsbaan 
vastgelegd moet worden, krijgt deze in dit bestemmingsplan een specifieke 
regeling.  

, waardoor de totale breedte van de verharding 45 
meter wordt.  

6.1.3. 

De bestaande groenstructuur in het plangebied heeft geen grote ecologi-
sche waarden. Wel heeft met name de bebossing langs de Eendenweg 
een sterke (ruimtelijk) afschermende functie. Het is van belang deze be-
bossing zo veel mogelijk te behouden. Door de gewenste bedrijfsontwikke-
ling in het plangebied is dit echter niet volledig mogelijk. De bebossing die 
gerooid moet worden ten behoeve van nieuw bedrijventerrein, moet ge-
compenseerd worden. Dit vindt onder meer plaats door de bestaande be-
bossing te versterken (zie ook figuur 16). 

Groen 

 

 
Figuur 16. Behoud en versterken groenstructuur 

                                                
7  Verharding aan weerzijden van de start- en landingsbaan waarin onder meer gelei-

dende verlichting aanwezig is. 
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Langs de Larserweg is een groenstrook aanwezig, het doel is om hierdoor 
de ontsluitingsweg van de nieuwe terminal te realiseren. In verband met de 
vliegfunnel moet deze groenstrook deels vrij gehouden worden van hoge 
bebouwing en beplanting. Op het deel van de groenstrook waar sprake is 
van bebossing (oostelijk) wordt een specifieke regeling opgenomen. Het 
doel is deze groenstructuur zo veel mogelijk te behouden. De bebossing 
heeft vooral een ruimtelijk afschermende functie voor het Aviodrome. De 
gewenste ontwikkeling van het Aviodrome wordt wel mogelijk gemaakt.  

6.1.4. 

Zoals eerder aangegeven heeft de vijver langs de Eendenweg een water-
huishoudkundige functie (retentie). Hoewel een ontwikkeling van de entree 
van de verkeerstoren - het gebied tussen de vijver en de verkeerstoren - 
gewenst is, blijft de vijver hoe dan ook behouden (zie figuur 17). De vijver 
wordt specifiek bestemd.  

Water 

 

 
Figuur 17. Centraal areaal met bestaande vijver 

 
De Vliegveldtocht en Meerkoetentocht liggen noordelijk langs het plange-
bied. Omdat deze tochten een belangrijke waterkundige functie hebben en 
niet bij de luchthavenfunctie horen, hebben ze in het bestemmingsplan Lar-
serknoop een eigen regeling gekregen. In het bestemmingsplan voor de 
luchthaven hoeft verder geen rekening gehouden te worden met de ge-
noemde waterwegen. Uitbreiding van water, voor de compensatie, kan 
plaatsvinden door uitbreiding van de bestaande wateren in het plangebied. 
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6.   2. Kader 

Aanwijzingsbesluit 
Zoals eerder aangegeven krijgt de start- en landingsbaan in dit bestem-
mingsplan een specifieke regeling. Dit is noodzakelijk om te kunnen vol-
doen aan het aanwijzingsbesluit en de daarin genoemde voorschriften.  
De geluidcontouren van de luchthaven zijn voor dit bestemmingsplan niet 
van belang, omdat alle functies bij de luchthaven horen en daarom onder 
deze inrichting vallen.  
Wel zijn de contouren van belang voor de om het plangebied gelegen ge-
bieden. Een voorbeeld is het bestemmingsplan Larserknoop, hierin zijn de 
genoemde geluidcontouren overgenomen.  
 
Vliegfunnel 
Met betrekking tot de hoogte van bebouwing en groen op en rond de start- 
en landingsbaan, is de vliegfunnel van belang. De vliegfunnel heeft in dit 
bestemmingsplan een specifieke regeling, dusdanig dat deze vastgelegd is 
en bindend wordt voor de gewenste nieuwe ontwikkelingen. 
 
Overige 
Naast het aanwijzingsbesluit zijn vanuit gemeentelijk beleid ook nog enkele 
uitgangspunten te noemen. Daarbij gaat het in eerste instantie om de op-
waardering van de luchthavenfunctie en om de uitbreiding van de luchtha-
vengebonden bedrijvigheid. 
Daarnaast geeft het beleid enkele uitgangspunten. Een eerste uitgangspunt 
is dat de luchthavengebondenheid van de functies in het plangebied vast-
gelegd moet worden. Daarnaast is bepaald dat maximaal 30% van de pu-
bliekrechtelijke kavel uit kantoorruimte mag bestaan, kantoren zijn dus on-
dergeschikt aanwezig. Een derde uitgangspunt is dat het mogelijk is bedrij-
ven in de milieucategorieën 1 tot en met 4.2 (VNG-publicatie “Bedrijven en 
milieuzonering”) mogelijk worden gemaakt. Tot slot moet het parkeren ten 
behoeve van de luchthaven binnen het plangebied voldoende worden ge-
regeld. Deze uitgangspunten zijn in dit bestemmingsplan specifiek gere-
geld.  

6.   3. Contouren 

In dit bestemmingsplan moet ook rekening gehouden worden met de inter-
ne veiligheidscontouren van de luchthaven. Zo is het van belang dat binnen 
de interne veiligheidscontour van het plaatsgebonden risico (PR 10-5, groe-
ne arcering) geen bebouwing geplaatst mag worden waarin grote groepen 
mensen een risico lopen om te komen bij een ongeval. Uit het MER blijkt 
dat binnen de grenzen van het plangebied dergelijke risico’s klein zijn. 
Daarom is alleen voor de (beperkt) kwetsbare objecten een specifieke re-
geling opgenomen in dit bestemmingsplan.  



073806 blz 53 
 

 
 
Bestemmingsplan Lelystad - Luchthaven    Buro Vijn B.V. 
Status: Concept-Ontwerp / 05-04-11 

7. PLANBESCHRIJVING 

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke en 
functionele situatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten 
zijn getoetst aan het beleid en de milieu- en omgevingsaspecten. In dit 
hoofdstuk wordt de inhoud van de bestemmingen (de gebruiks- en bebou-
wingsmogelijkheden) toegelicht en wordt aangegeven hoe de uitgangspun-
ten hun juridische vertaling in het eigenlijke plan hebben gekregen. De be-
palingen die betrekking hebben op de te onderscheiden bestemmingen, 
zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Het bestemmingsplan 
geeft aan voor welke doeleinden de gronden zijn bestemd.  

7.   1. Wro en Wabo 

Het bestemmingplan valt onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het be-
stemmingsplan is opgezet volgens de wettelijke regelgeving en qua syste-
matiek volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 
2008), met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien uit de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in 
werking is getreden. Het plan is digitaal raadpleegbaar uitgevoerd. Het digi-
tale plan verschaft de burger ‘online’ informatie over het bestemmingsplan. 
Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens 
binnen de gemeente en met andere overheidsinstanties. 
 
Handboek bestemmingsplannen Lelystad 
Het bestemmingsplan is gebaseerd op het handboek van de gemeente Le-
lystad en voldoet daarnaast aan de Wro en de W. Het handboek maakt het 
mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare manier 
zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld.  

7.   2. De bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en be-
bouwingsmogelijkheden van de bestemmingen die in dit plan voorkomen. 
Bij de bestemmingen wordt beschreven hoe de uitgangspunten zijn ver-
taald. 

7.2.1. 

De bestemming “Bos” is gelegd op de bebossing in het plangebied. Daarbij 
gaat het om bebossing die ruimtelijk van belang is, bijvoorbeeld in verband 
met een afschermende functie. De bestemming is naast bebossing bedoeld 
voor groenvoorzieningen, voet- en fietspaden en waterlopen.  

Bos 

Binnen de bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd, er zijn 
dan ook geen bouwvlakken binnen deze bestemming aangeduid. Het is 
enkel mogelijk om bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale 
bouwhoogte van 2,00 meter te realiseren.  
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7.2.2. 

De groenstroken (zonder bebossing) langs de Larserweg en Eendenweg 
zijn in dit bestemmingsplan opgenomen in de bestemming “Groen”. De be-
stemming beslaat - naast groenvoorzieningen - ook een regeling voor ber-
men en beplanting, voet- en fietspaden, speelvoorzieningen, parkeervoor-
zieningen en waterlopen en -partijen. Ondergeschikt zijn in deze bestem-
ming (erf)ontsluitingswegen toegestaan. Bouwen van gebouwen is binnen 
deze bestemming in zijn geheel niet toegestaan. 

Groen 

Voor het bouwen van bouwwerken (geen gebouwen) zijn ook regels ge-
steld. Er mogen reclamemasten met een hoogte van maximaal 20,00 meter 
worden gebouwd. Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, hebben 
een maximale bouwhoogte van 10,00 meter.  
Daar waar een aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone’ is aangegeven binnen 
deze bestemming, worden te hoge bouwwerken en beplanting tegen ge-
gaan. 

7.2.3. 

Deze bestemming komt alleen voor op een klein deel van het plangebied, 
namelijk rond het tankstation aan de Eendenweg. Dit tankstation met daar 
bijhorend terrein heeft geen functionele relatie met de luchthaven en is 
daarom onder de bestemming “Verkeer” gebracht. Binnen de bestemming 
mag de verkoop (detailhandel) van motorbrandstoffen alleen worden uitge-
oefend ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zon-
der lpg’. In verband met externe veiligheidseisen is de verkoop van lpg niet 
zonder meer toegestaan. Alleen via een afwijking van het bestemmingsplan 
(via een omgevingsvergunning) is het mogelijk om ook lpg te gaan verko-
pen, mits voldaan wordt aan de randvoorwaarden vanuit het Bevi. Dit is 
opgenomen in de gebruiksregels.  

Verkeer 

 
Vanwege het tankstation is het mogelijk een gebouw ten behoeve van de 
verkoop van motorbrandstoffen te bouwen. Dit gebouw mag maximaal 3,50 
meter hoog zijn en een oppervlakte van 25 m2 hebben.  
De overkapping boven de afleverzuilen valt onder bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde. Hiervoor geldt, met uitzondering van erf- en terreinafschei-
dingen en palen en (reclame)masten, een maximale bouwhoogte van 10,00 
meter. Erf- en terreinafscheidingen mogen maximaal 2,00 meter hoog wor-
den, voor palen en masten (inclusief reclamemasten) is dit maximaal 20,00 
meter.  

7.2.4. 

In verband met de verkeersfunctie van de luchthaven en de daarbij horen-
de bebouwing heeft het grootste deel van het plangebied de bestemming 
“Verkeer - Luchthaven”. De bestemming is bedoeld voor verkeersdoelein-
den ten behoeve van het luchtvaartverkeer.  

Verkeer - Luchthaven 
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Maar ook de volgende aan de luchthaven gerelateerde functies zijn moge-
lijk: 
- onderwijs; 

De Airport Academy en bijbehorende campus mogen (via afwijking van 
het bestemmingsplan) geplaatst worden in het plangebied. Het gaat 
daarbij om klassikaal theorieonderwijs, wat een nadrukkelijke relatie 
heeft met de lucht- en ruimtevaart.  

- studentenhuisvesting;  
Ook via een afwijking van het bestemmingsplan wordt studentenhuis-
vesting mogelijk gemaakt. Deze studentenhuisvesting is gerelateerd 
aan het lucht- en ruimtevaartonderwijs. Daarbij gaat het dus om zowel 
theorie als praktijkonderwijs. 

- museum; 
Het Aviodrome (luchtvaartmuseum) met de daarbij horende horeca (ca-
fés en restaurants), detailhandel en kantoren zijn door middel van deze 
aanduiding mogelijk gemaakt.  

- horeca; 
Het hotel langs de Eendenweg is mogelijk gemaakt binnen deze aan-
duiding. Het gaat daarbij nadrukkelijk om voorzieningen (een hotel) ten 
behoeve van overnachtingen.  

Expliciet uitgezonderde functies zijn risicovolle inrichtingen en/of vuurwerk-
bedrijven. 
 
Binnen de bestemming zijn, naast hiervoor genoemde functies onderge-
schikt nog meer functies mogelijk. Deze overige functies zijn specifiek aan-
geduid in het bestemmingsplan. Daarbij gaat het achtereenvolgens om de 
aanduidingen: 
- specifieke vorm van verkeer - start- en landingsbaan; 

Binnen het gebied met deze aanduiding mag de start- en landingsbaan 
gerealiseerd worden. Er is daarbij rekening gehouden met de maximale 
afmetingen van de baan. 

- specifieke vorm van verkeer – terminal 1; 
De bestaande terminal en verkeerstoren blijven mogelijk. Door de spe-
cifieke mogelijkheden (functies en bouwen) zijn de bestaande terminal 
en verkeerstoren aangeduid, deze blijven dus mogelijk. . De maximale 
bouwhoogte (15,00 meter) is hoger dan de omgeving, in verband met 
de aanwezigheid van de verkeerstoren en het benodigde uitzicht vanaf 
die toren over de start- en landingsbaan. 

- specifieke vorm van verkeer – terminal 2; 
De nieuwe terminal van de luchthaven mag binnen deze aanduiding ge-
realiseerd worden. Daarbij zijn aan de terminal gerelateerde kantoren-, 
detailhandel- en horecafuncties (cafés en restaurants) toegestaan. De-
ze functies mogen in totaal maximaal 40% van het brutovloeroppervlak 
beslaan. 

- specifieke vorm van verkeer - platformgebonden bedrijvigheid; 
In de bebouwingsstrips langs de start- en landingsbaan wordt, door 
middel van deze aanduiding, platformgebonden bedrijvigheid mogelijk 
gemaakt. De bestaande bedrijven en gewenste uitbreidingsmogelijkhe-
den van het bedrijventerrein worden mogelijk gemaakt in het gebied 
met deze aanduiding.  
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Daarbij is vermeld dat uitsluitend die bedrijven zijn toegestaan, die ge-
noemd zijn in bijlage 1 bij de regels. Het gaat daarbij om bedrijven on-
der de categorieën 1 tot en met 4.1 en 4.2. De milieuzonering is op de 
verbeelding aangeduid. In de bedrijvenlijst (bijlage 1 bij regels) zijn 
nieuwe geluidproducerende functies uitgesloten. 

- specifieke vorm van verkeer – luchthavengebonden bedrijvigheid; 
Alle overige bedrijven die aan de luchthavengebonden zijn en bedrijfs-
matig zijn, mogen gerealiseerd worden binnen deze aanduiding. Met 
betrekking tot de toegestane bedrijven geldt hetzelfde als bij de plat-
formgebonden bedrijvigheid. 

 
Bij alle genoemde functies (ook de specifiek aangeduide) die in deze be-
stemming mogelijk zijn, worden de daarbij horende functies en bouwwer-
ken mogelijk gemaakt. Onder andere vallen hieronder de gebouwen, plat-
forms, wegen, (gebouwde) parkeervoorzieningen, een brandweeroefen-
plaats en nutsvoorzieningen.  
 
Voor de toegestane functies mogen gebouwen worden gebouwd. Voor alle 
gebouwen geldt dat het bebouwingspercentage maximaal 60% van het 
bouwperceel mag bedragen. Daarbij moet een afstand van ten hoogste 
3,00 meter tot de zijdelingse perceelsgrens aangehouden moet worden. De 
bouwhoogte bedraagt maximaal 12,00 meter. 
 
Ook in deze bestemming is het mogelijk bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, te bouwen. Daarbij geldt voor alle bouwwerken een maximale 
bouwhoogte van 10,00 meter. Uitgezonderd hiervan zijn de erf- en terrein-
afscheidingen (max. 5,00 meter), de lichtmasten (max. 15,00 meter) en een 
reclamemast (max. 20,00 meter).  
Bij alle bebouwing moet voldaan worden aan de op de verbeelding aange-
duide vliegfunnel. Aanvliegverlichting (lichtmasten) ten behoeve van de 
start- en landingsbaan heeft een eigen regeling, deze mogen maximaal 
15,00 meter hoog zijn.  
 
Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze 
maakt het mogelijk de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – terminal 
1’ te verwijderen, mits de functie ter plaatse beëindigd is. Hiermee kan de 
functie van de bestaande terminal komen te vervallen en kan op die locatie 
platformgebonden bedrijvigheid komen. 

7.2.5. 

Deze bestemming is gelegd op de vijver aan de Eendenweg, in verband 
met de waterhuishoudkundige functie ervan. De bestemming is bedoeld 
voor waterlopen, oevers en beplanting. Daarbij horende bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zijn ook mogelijk, echter tot een hoogte van maximaal 
3,00 meter.  

Water 
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7.   3. Dubbelbestemmingen 

Een dubbelbestemming wordt aangegeven op de verbeelding, wanneer 
sprake is van twee of meer onafhankelijk van elkaar voorkomende be-
stemmingen op gronden. In dit bestemmingsplan is sprake van de volgen-
de dubbelbestemmingen. 

7.3.1. 

Voor de in het plangebied liggende rioolpersleiding is de bestemming ‘Lei-
ding - Riool’ opgenomen. Voor de gronden die deze dubbelbestemming 
hebben, geldt dat er geen gebouwen of bouwwerken gebouwd mogen wor-
den. 

Leiding - Riool 

7.   4.  Algemene aanduidingen 

Een aanduiding bevat een specificatie van bestemmingen en dubbelbe-
stemmingen met betrekking tot gebruik en/of bouwen. In dit bestemmings-
plan zijn meerdere aanduidingen op de verbeelding aangegeven. De aan-
duidingen ‘luchtvaartverkeerzone’, ‘veiligheidszone – luchthaven 1’ en ‘vei-
ligheidszone – luchthaven 2’ zijn in de algemene aanduidingregels opge-
nomen. 

7.4.1. 

In verband met de vliegfunnel vanaf de start- en landingsbaan, mogen ge-
bouwen en bouwwerken en opgaande beplanting binnen de aanduiding 
‘luchtvaartverkeerzone’ maar beperkt hoog zijn. De aanduiding ‘luchtvaart-
verkeerzone’ is over het grootste deel van het plangebied aanwezig.  

Luchtvaartverkeerzone 

Ten behoeve van het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde, is in de bouwregels een hoogtebepaling opgenomen. Er 
staat in vermeld dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan hetgeen 
op de ruimtelijke verbeelding is aangeduid. Voor opgaande beplanting geldt 
een maximale hoogte, dit is geregeld in specifieke bouwregels.  

7.4.2. 

De ‘veiligheidszone - luchthaven’ regelt de contouren van de externe veilig-
heid op (beperkt) kwetsbare objecten.  

Veiligheidszone – luchthaven 1 en 2 

Wanneer het gaat om nieuwbouwlocaties is de veiligheidszone van het 
plaatsgebonden risico 10-5 aangeduid als ‘veiligheidszone – luchthaven 1’. 
De ‘veiligheidszone – luchthaven 1’ geeft aan dat geen beperkt kwetsbare 
en kwetsbare objecten gebouwd mogen worden in de aangeduide zone. 
Bij de bestaande beperkt kwetsbare objecten, bijvoorbeeld het museum, is 
de ‘veiligheidszone – luchthaven 2’ aangeduid. Dit is de veiligheidszone 
van het plaatsgebonden risico 10-6. Op de gronden met deze aanduiding 
mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gebouwd. 
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Van de hiervoor genoemde regels kan, alleen met een omgevingsvergun-
ning, worden afgeweken van het bestemmingsplan. Daarbij moet advies 
ingewonnen worden bij de Veiligheidsregio en moet aangetoond worden 
dat de veiligheid van personen niet in het geding komt.  
De mogelijkheid bestaat de aanduidingen uit (delen van) het bestemmings-
plan te verwijderen, door het bestemmingsplan te wijzigen. Dan moet aan-
getoond worden dat de risicovolle functie ter plaatse niet meer aanwezig is. 
Wijziging van de aanduiding is ook mogelijk, mits de hoedanigheid van de 
risicovolle functie is gewijzigd en de aanduiding op de ligging van de con-
touren wordt aangepast. 
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8. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

Voortraject 
Zoals aangegeven is de uitbreiding van de luchthaven al in het omgevings-
plan van de provincie Flevoland en het structuurplan van de gemeente Le-
lystad opgenomen. Beide plannen hebben, voordat ze zijn vastgesteld, ge-
durende een bepaalde periode ter inzage gelegen. Tijdens die periode is 
een ieder in de gelegenheid gesteld te reageren op de inhoud van de plan-
nen.  
 
Bestemmingsplanprocedure 
De bestemmingsplanprocedure kent meer momenten waarop de burgers 
en instanties hun mening over het bestemmingsplan kenbaar kunnen ma-
ken. De bestemmingsplanprocedure, zoals opgenomen in de Wet ruimtelij-
ke ordening (Wro), is globaal als volgt opgebouwd: 
 
Inspraak  
Het houden van inspraak is niet opgenomen in de Wro, maar is meestal ge-
regeld in een Inspraakverordening. De gemeente Lelystad heeft aangege-
ven af te wijken van de Inspraakverordening en geen inspraak meer te 
houden voor bestemmingsplannen. Aan de publicatieplicht vanuit artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voldaan op 15 april 2011. 
Deze publicatie heeft plaatsgevonden in de lokale krant en op internet.  
 
Vooroverleg 
Het opgestelde concept-ontwerpbestemmingsplan wordt aan de wettelijk 
verplichte overleginstanties en belanghebbenden voorgelegd in het kader 
van het Vooroverleg conform 3.1.1 van het Bro. De ingekomen overlegre-
acties worden voorzien van een gemeentelijke reactie.  
 
Zienswijzen 
Na de overlegperiode wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ge-
legd, zoals bepaald in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Hierbij wordt een ieder gedurende 6 weken in de gelegenheid gesteld 
zienswijzen op het plan in te dienen. De zienswijzen worden voorzien van 
een gemeentelijke reactie. De indieners van de zienswijzen worden hiervan 
op de hoogte gesteld.  
 
Vaststelling 
De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast. Daarbij 
neemt de raad ook een besluit over de ingediende zienswijzen. Tijdens de 
daarop volgende  ter inzage termijn (6 weken) is het mogelijk beroep in te 
stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(ABRvS). Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag ná de 
dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een voorlopige voorziening 
is aangevraagd. 
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9. GRONDEXPLOITATIE 

Bij een bestemmingsplan moet aangetoond worden of het plan economisch 
uitvoerbaar is. Het instrument van de grondexploitatieregeling in de Wro en 
het aantonen van de financiële haalbaarheid kunnen de economische uit-
voerbaarheid weergeven. 

9.   1. Grondexploitatie 

Wanneer sprake is van een bouwplan in het kader van het Bro, beschikken 
gemeenten - door middel van de grondexploitatieregeling in de Wro en het 
Bro - over mogelijkheden voor het verhalen van kosten en hebben zij stu-
ringsmogelijkheden. Sturingsmogelijkheden omdat zij, in het geval van 
grondexploitatie door derden, diverse eisen en regels kunnen stellen aan 
bijvoorbeeld fasering of kwaliteit. Dit vindt in theorie in eerste instantie 
plaats door middel van het exploitatieplan. In de meeste gevallen gebeurt 
dit door middel van het privaatrechtelijke spoor (door middel van overeen-
komsten). Een combinatie van exploitatieplan en overeenkomsten is ook 
mogelijk.  
 
Van een exploitatieplan kan alleen sprake zijn in het geval het bestem-
mingsplan bouwplannen (in het kader van het Bro) mogelijk maken. Dit be-
stemmingsplan maakt bij recht nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Om die re-
den wordt voor de luchthaven wordt een exploitatieplan opgesteld, dat ge-
lijk met dit bestemmingsplan wordt vastgesteld.  

9.   2. Economische uitvoerbaarheid 

In het aanwijzingsbesluit zijn voorzetten gedaan voor afspraken over de 
verdeling van de kosten. De kosten zijn onder te verdelen in verschillende 
kostenposten. In het aanwijzingsbesluit is enerzijds uitgegaan van de uit-
voerbaarheid van het plan inclusief de baanverlenging en anderzijds zon-
der de baanverlenging. Voor de situatie in dit bestemmingsplan is de eerste 
situatie, dus inclusief de baanverlenging, van belang.  
 
Ontwikkeling luchthaven 
De exploitant heeft aangegeven welke financiële effecten de voorgenomen 
uitbreiding heeft op de exploitatie van de luchthaven. Het uitgangspunt 
daarbij is dat alle investeringen in het eerste jaar plaatsvinden. Daarbij 
wordt uitgegaan van het op gang komen van de passagiersstroom in het 
tweede jaar. De passagiersstroom loopt op van 500.000 in het tweede jaar, 
naar 900.000 in het derde jaar en ruim 1.000.000 in het vierde jaar.  
Er is rekening gehouden met een investeringsvolume van ruim € 39 mil-
joen. Hierin zijn de volgende aspecten begrepen: de aanleg van de ver-
lengde start- en landingsbaan, een parallelle taxibaan en een nieuwe (be-
scheiden) passagiersterminal met voorzieningen. Deze laatste wordt ge-
bouwd voor het maximale aantal passagiers.  
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De Schiphol Group heeft in het Convenant ontwikkeling luchthaven Lely-
stad (november 2007) toegezegd te investeren in de luchthaveninfrastruc-
tuur. Op grond van het voorgaande kan binnen een periode van 4 tot 5 jaar 
een positief netto resultaat worden bereikt.  
 
Ontwikkeling bedrijventerrein 
Naast de luchthaven wordt ook luchthavengebonden en platformgebonden 
bedrijvigheid  in het plangebied mogelijk gemaakt. De kosten die hierbij 
gemaakt moeten worden voor bijvoorbeeld bouwrijp maken, kunnen gedekt 
worden door de uitgifte van de grond.  
 
 
 

=== 
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