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Persbericht: Luchthavenbesluit Lelystad Airport  

 
Milieueffectrapport Lelystad Airport volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Lelystad Airport opnieuw 

beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten goed be-

schrijft. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Lelystad Airport wil de luchthaven aanpassen zodat er 45.000 vluchten per jaar kunnen 

worden afgehandeld. Hiervoor is het nodig de start- en landingsbaan te verlengen tot 

2.400 meter, een nieuwe terminal, een platform en een parkeerterrein te bouwen en 

nieuwe vliegroutes vast te leggen. Om dit alles mogelijk te maken is een luchthavenbe-

sluit nodig van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Eerder oordeelde de 

Commissie dat er informatie in het milieueffectrapport ontbrak. Vervolgens is het rapport 

aangepast. 

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie gevraagd het rap-

port opnieuw te toetsen. 

 

Het advies 

Het aangevulde rapport geeft een goed beeld van de negatieve gevolgen van de lucht-

haven voor beschermde natuur zoals de Oostvaarderplassen en De Veluwe. Het gaat 

daarbij in op mogelijke maatregelen om effecten op natuur te verzachten en op hun 

haalbaarheid. 

 

Het rapport laat ook zien wat het aanleggen van woonwijken en bedrijventerreinen be-

tekent voor geluidhinder, slaapverstoring en/of externe veiligheid in Flevoland. Ten-

slotte is ook de samenhang tussen de samenvatting, het hoofdrapport en de bijlagen 

verbeterd. 

 

De Commissie vindt dat het rapport nu een volledig beeld geeft van de milieueffecten 

van het nieuwe luchthavenbesluit. 
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