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Voornemen uitbreiding Lelystad Airport
(2013)
Lelystad Airport wil zich ontwikkelen tot een luchthaven die in de toekomst
op jaarbasis 45.000 vliegtuigbewegingen groot commercieel verkeer kan
accommoderen. Voor het kunnen exploiteren van een luchthaven is een
luchthavenbesluit noodzakelijk. Ten behoeve van het luchthavenbesluit zal
door Lelystad Airport een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Van 6
augustus tot en met 16 september 2013 kunt u op de concept Notitie
Reikwijdte en Detailniveau voor het MER en het voornemen reageren.

Waarom dit voornemen?
De heer Alders is in 2009 gevraagd om met de regionale en lokale
overheden, de luchthavenexploitant en regionale belangenvertegenwoordigers
na te gaan welke rol Lelystad Airport kan spelen in de groei van de
Nederlandse luchtvaart tot 580.000 vliegtuigbewegingen. Voor Schiphol is in
2008 een akkoord gesloten waarbij een plafond is afgesproken van 510.000
vliegtuigbewegingen per jaar. Om de totale vraag naar luchtvaart op te
kunnen vangen, is gezocht naar mogelijkheden voor de resterende 70.000
vliegtuigbewegingen. In 2010 is besloten over groei van Eindhoven Airport
met 25.000 vliegtuigbewegingen. Met het voorliggende voornemen van
Lelystad Airport wordt voor de resterende 45.000 vliegtuigbewegingen een
oplossing gevonden. Aan de Alders-tafel Lelystad zijn daar nadere afspraken
over gemaakt: een eerste tranche van 25.000 in 2020, daarna
doorontwikkeling naar 45.000 vliegtuigbewegingen. Het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu wil deze groei mogelijk maken.

In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER zet de
luchthaven het voornemen uiteen en legt zij uit wat zal worden onderzocht.
Onderdeel daarvan is de realisatie van een bredere en langere landingsbaan.

Procedure

Home Actueel Organisatie Publieksparticipatie Projecten Downloads

Contact FAQ SitemapRSS

http://www.centrumpp.nl/
http://www.centrumpp.nl/
http://www.centrumpp.nl/
http://www.centrumpp.nl/actueel/
http://www.centrumpp.nl/organisatie/
http://www.centrumpp.nl/publieksparticipatie/
http://www.centrumpp.nl/projecten/
http://www.centrumpp.nl/Downloads/
http://www.centrumpp.nl/contact
http://www.centrumpp.nl/faq
http://www.centrumpp.nl/sitemap.aspx
http://www.centrumpp.nl/rss.aspx


Centrum Publieksparticipatie - Voornemen uitbreiding Lelystad Airport (2013)

http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/voornemen_uitbreiding_lelystad_airport__2013_.aspx[23/09/2013 16:56:20]

De wettelijke regels voor de zienswijzeprocedure zijn vastgelegd in de Wet
milieubeheer (voor het MER) en de Wet luchtvaart (voor het
Luchthavenbesluit). 
Uitgebreide informatie vindt u op www.wetten.nl.

Proces en publieksparticipatie
de luchthaven maakt zijn voornemen voor het aanvragen van een
luchthavenbesluit kenbaar aan het Ministerie van IenM tezamen met de
aanpak van het milieuonderzoek;
het Ministerie van IenM publiceert dit voornemen en vraagt advies aan
wettelijke adviseurs en de commissie voor de m.e.r.;
u kunt reageren op het voornemen door middel van zienswijzen;
het Ministerie van IenM adviseert de luchthaven over de aanpak van het
milieuonderzoekop basis van de adviezen en zienswijzen;
de luchthaven dient bij het Ministerie van IenM de aanvraag voor het
luchthavenbesluit in tezamen met de milieueffectrapportage en andere
onderbouwingen (zoals een businesscase);
het Ministerie van IenM stelt op basis van de onderzoeksresultaten en de
zienswijzen een ontwerp luchthavenbesluit op;
het parlement krijgt het ontwerp luchthavenbesluit voorgelegd;
de Raad van State adviseert over het ontwerp luchthavenbesluit;
u kunt reageren op het ontwerp luchthavenbesluit door middel van
zienswijzen;
het Ministerie (inclusief Staatssecretaris van IenM) stelt op basis van
adviezen en zienswijzen het luchthavenbesluit vast.

Documenten
Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:

Brief van Lelystad Airport en Schiphol Group aan de
Staatssecretaris d.d. 29 juli 2013: aankondiging van het voornemen
om een luchthavenbesluit aan te vragen en aanbieding van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau;
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER-procedure
Luchthavenbesluit Lelystad Airport: de notitie beschrijft wat de
luchthaven van plan is en hoe de luchthaven er uiteindelijk uit komt te
zien. Verder beschrijft de notitie welke aspecten onderzocht zullen worden
en hun weerslag zullen vinden in de zogenoemde Milieueffectrapportage
(MER);
Openbare kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van
een milieueffectrapport over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Nadere informatie of contactgegevens
Voor meer informatie over het voornemen kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu, telefoon 070 456 6091 of per mail luchtvaart@minienm.nl. Voor
vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie,
telefoon 070 456 9604.
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