
Notulen Vergadering (eerste initiatief)
Zorgen om Vliegveld Lelystad 23 april 2018

Aanwezig: BAH - Belangenvereniging Almere-Hout : Jan Groen, Alex Rijpsma, Bas Stam

      VTZ - Vereniging Tureluur Zuid  : Egon Kracht

 De Kern OntmoetingsHuis : Bernhard van der Ven (voorzitter), Ria Coronel,

Petra Boumans (notulist)

Belangstellenden : Bob van Dijk (Oosterwold), Bianca de Roos (Vo-

gelhorst), Marisa Zijlstra (Vogelhorst), Rutger Kui-

pers (Vogelhorst), Helene Loggers (Vogelhorst),

Lieske Boot (Vogelhorst).

 1. Kennismaking.
De voorzitter opent de vergadering met een kennismakingsrondje.

 2. Een korte schets van de stand van zaken.
Bernhard geeft een presentatie van de huidige stand van zaken rondom Vliegveld Lely-
stad. De nieuwe MER is op 18 april 2018 goedgekeurd en is vooralsnog een bepalend
advies voor het besluit dat de minister (de regering) uiteindelijk gaat nemen (zie bijlage).

 3. Inventarisatie van de gesignaleerde knelpunten voor ons gebied.
- Bakens vliegbewegingen

De vliegroutes met betrekking tot dalende vluchten van baan 05 worden geleid
via de bakens ELRET en TEVGO. In één van de bijlagen worden de coördinaten
van deze bakens gegeven. De positie van de bakens staat niet vast (geen wette-
lijke basis), de bakens kunnen te allen tijde verlegd en verplaatst worden,
afhankelijk van de technische overwegingen. Bovendien geldt dat de piloot altijd
kan afwijken van de voorgestelde route naar eigen inzicht. Hoe zeker is het dat
de vliegtuigen vóór de A27 hun draai gaan maken?

- Geluidsbelasting en emissie van schadelijke stoffen
De geluidsbelasting en de emissie van ultra fijnstof en stikstofoxiden is een bron
van zorg. In de MER wordt de geluidsbelasting uitgedrukt in Lden. Dit is de wer-
kelijke belasting uitgesmeerd over de dag (24 uur) en het jaar. Dat levert een
relatief laag getal op. Tevens geldt dat baan 05 niet continue in gebruik is, op
jaarbasis verwacht men dat 40% van de vluchten worden behandeld via baan 05.
Dit betekent dat de ene dag er geen enkele geluidsbelasting van vliegtuigen is
terwijl op andere dagen alle vluchten via baan 05 worden geleid. Volgens de
bewoners van Aalsmeer en Buitenveldert veroorzaakt een landend vliegtuig een
gigantische horizontale geluidsbelasting evenals emissie van ultra fijnstof en
stikstofoxiden. In de MER staat vermeld dat de emissies wegvallen in de al aan-
wezige andere bronnen (verkeer en industrie). In geval van nood zal een vliegtuig
kerosine moeten lozen, hierover staat niets vermeld in de MER.

- Positie gemeente Almere
Almere heeft grote belangen als het gaat om Lelystad Airport. Voorlopig mag
Schiphol niet groeien dus moet er uitgeweken worden. Zoals het er nu naar
uitziet zal er een enorme overlast ontstaan voor de bewoners van Oosterwold,
Almere-Hout en Nobelhorst. Om vliegtechnische redenen kan er nog van alles
veranderen en er worden geen garanties gegeven met betrekking tot geluids-
overlast en over de emissie van ultra fijnstof en stikstofoxiden.
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De gemeente Almere heeft te kennen gegeven dat er geen onrust heerst onder
de burgers van Almere met betrekking tot het openstellen van Lelystad Airport.
Door de terugtredende overheid wordt er meer verwacht van de “participerende
samenleving” en zullen burgers zelf kenbaar moeten maken wat er leeft onder
de bevolking.

 4. Wat zijn onze doelstellingen op korte en langere termijn.
- Garanties over de vliegroute van baan 05
- Aandringen om de route 05 zo ver mogelijk van de A27 vast te leggen
- Transparantie van het besluitvormingsproces eisen/nastreven
- In het uiterste geval een regeling voor de optredende schade treffen.

5. Strategieontwikkeling ten aanzien van het te bereiken doel.
- Een nul meting laten plaatsvinden met betrekking tot hoeveelheid geluidsover-

last van overvliegende vliegtuigen, ultra fijnstof en stikstofoxiden.

- Transparantie, wat speelt er in ons woon- en leefklimaat en hoe zal deze aange-
tast worden door een toename van het vliegverkeer boven onze wijk.

- Een demonstratie regelen van een vliegtuig dat op 1700 ft (518 meter) boven
onze wijk vliegt, bijvoorbeeld door een Boeing 737.

- Onze zorgen niet beperkt houden tot een kleine groep mensen, meer bekend-
heid in de pers realiseren en ervoor zorgen dat we een grote groep worden, dus
de achterban erbij betrekken, klankbord vergroten.

- Contacten leggen met Hoog Overijssel, groeperingen uit de Randstad, Aalsmeer
enz. en deze benaderen, het zou zinvol zijn om ze uit te nodigen om van gedach-
te te kunnen wisselen en zo een groter klankbord te organiseren. Interessant is
ook de website van Natuur en Milieu Federatie Noord Holland en Flevoland,
alsmede de website eerlijk over vliegen (www.eerlijkovervliegen.nl).

- Onze zorgen uiten naar de politiek.

- Uitzoeken of we ons kwalificeren voor planschade? Hiervoor hebben we ook
juridische expertise bij nodig. Welke huizen zullen van waarden verminderen?

- Petitie en/of handtekeningen actie organiseren.

 6. Raadpleging van alle betrokkenen, schriftelijk, digitaal, via een referendum?
Het organiseren van een grote groep moet door een kleine werkgroep worden
voorbereid en uitgewerkt.

 7. Vervolgafspraken.
Alex Rijpsma stelt voor om een afspraak te maken de Gemeente Almere, samen
met een afgevaardigde van de LVNL. De week voor dit gesprek komen we bij el-
kaar ter voorbereiding voor bovengenoemde ontmoeting. Deze afspraken kunnen
gehouden worden in de ruimte van de Kern. Bernhard van der Ven zal de vragen die
we hen willen stellen scherp en in het kort neerzetten en hiervoor een aantal agenda-
punten opstellen. We doen dit niet alleen voor onszelf maar ook voor de 40.000 toe-
komstige nieuwe bewoners van dit gebied.
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