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1. AANBEVELINGEN 
 

 

Bij de ontwikkeling van Lelystad Airport staat het belang van het bedrijfsleven voorop. Het zakelijk 
karakter van de luchthaven is belangrijk ter ondersteuning van de regionale economie. Op basis 
van strategisch marktonderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan om het 
zakelijk karakter verder invulling te geven.  
 
 
1.1  Lelystad Airport als versterking van de regionale economie op korte termijn 
 
Lelystad Airport kan op korte termijn significante toegevoegde waarde bieden aan het bedrijfsleven 
in Flevoland, Gooi- en Eemland en de noordelijke en oostelijke provincies. Hierbij wordt uitgegaan 
van de huidige landingsbaan

1
 (niet verlengd) en de huidige- en voorgenomen regelgeving. Die 

toegevoegde waarde op korte termijn kan worden bereikt door het ontwikkelen van twee nieuwe 
soorten luchtverkeer:  
 
1. Lijndiensten op belangrijke zakelijke bestemmingen. Met de huidige baanlengte (1250 meter) 

en openingstijden is het mogelijk lijndiensten te openen met Fokker 50’s of gelijksoortige 
vliegtuigen.  

2. Klein zakelijk verkeer. Dit zijn niet reguliere vluchten met kleine vliegtuigen voor zakenreizigers. 
Een deel van het huidige verkeer op Schiphol-Oost zou op Lelystad Airport een alternatief 
kunnen vinden.  

 
 
Om de bovenstaande ontwikkelingen mogelijk te maken, dienen de volgende voorzieningen te 
worden getroffen:  
 
� Het activeren en financieren van luchtverkeersleiding gelijktijdig met of voorafgaand aan de 

nieuwe lijndiensten, zodat vliegtuigen onder (bijna) alle weersomstandigheden kunnen landen 
en opstijgen.  

� Het ontwikkelen van faciliteiten voor klein zakelijk verkeer
2
.  

� Het opzetten van een operationeel model waarbij de nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden in 
combinatie met de activiteiten van de huidige gebruikers van de luchthaven.  

 
Door de combinatie van nieuwe vluchten met de huidige vluchten van vliegscholen op Lelystad 
Airport worden de kosten van de luchtverkeersleiding ook op korte termijn gespreid en daarmee 
betaalbaar.  
 
De uitvoerbaarheid van deze korte termijnstrategie hangt af van de bereidheid van het Rijk en de 
luchthaven c.q. de Schiphol Group hieraan mee te werken. Hierbij gaat het in het bijzonder om het 
aantrekken van (een) luchtvaartmaatschappij(en) voor de lijndiensten, het ontwikkelen van 
faciliteiten voor de kleine luchtvaart en het activeren van de luchtverkeersleiding.  
 

                                                 
1
  Ter vergelijking, Londen City Airport heeft een baanlengte van 1319 meter en registreerde in 2007 ongeveer 85.000 

commerciële vluchten en 2,3 miljoen passagiers.  
2
  Een ‘jet centre’ zoals op Schiphol en Rotterdam Airport 
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1.2 Lelystad Airport als versterking van de regionale economie op langere termijn  
 
De langere termijnstrategie is afhankelijk van de besluitvorming van het Rijk over de functie van 
Lelystad Airport in samenhang met de andere Nederlandse luchthavens, en van de besluitvorming 
van Schiphol Group over uitbreiding van de luchthaven (baanverlenging, nieuwe terminal).  
 
Op de uitgebreide luchthaven profiteert het bedrijfsleven het meest als de nieuwe 
luchthavencapaciteit via marktwerking wordt verdeeld, zonder sturing van de overheid. Op deze 
manier zullen de meest waardevolle bestemmingen worden aangeboden. Gezien de hoge waarde 
van zakenreizigers, ook voor luchtvaartmaatschappijen, zullen de zakelijke bestemmingen zeker in 
het aanbod worden opgenomen.  
 
Overigens is de besluitvorming over de bestemming en rol van Lelystad Airport zowel qua uitkomst 
als tijdstip onzeker. 
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2. SAMENVATTING 
 

 
De Kamers van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en Oost Nederland (Noordwest Veluwe), zijn 
vanuit hun regionaal-economische stimuleringsrol geïnteresseerd in de mogelijkheden die Lelystad 
Airport kan bieden op het gebied van zakelijk vliegverkeer. Hierbij is het de vraag hoe de 
economische bedrijvigheid zich zou kunnen ontwikkelen indien optimaal gebruik wordt gemaakt van 
de mogelijkheden die de luchthaven biedt. Daartoe wordt al langere tijd met het regionale 
bedrijfsleven samengewerkt in de Commissie Economische Belangen Lelystad Airport (CEBLA).  
 
Om beter inzicht te krijgen in de markt voor vliegverkeer met een zakelijk motief dat gebruik kan 
gaan maken van Lelystad Airport, zijn kwantitatieve en kwalitatieve inschattingen gedaan van het 
huidige en toekomstige potentieel van Lelystad Airport voor het bedrijfsleven in de regio.  
 
� Het huidige volume zakelijk vliegverkeer in de regio is bepaald op basis van het aantal 

zakenreizigers dat momenteel via Schiphol reist. Uit de Schipholstatistiek valt af te leiden dat 
1% van het Schipholverkeer afkomstig is uit Flevoland en 10% uit de noordelijke en oostelijke 
provincies in Nederland.  

� Dat zijn ongeveer 80.000, respectievelijk 800.000 passagiersbewegingen
3 
per jaar ofwel 

40.000/400.000 reizigers. 
� Daarvan zijn 15-20% reizigers met een zakelijk motief. 
� Het zijn vooral de sectoren industrie, geavanceerde landbouw en machinebouw waar de 

meeste zakelijke reizen worden gemaakt. 
 
Over de groep zakelijke passagiers van Schiphol is het volgende bekend

4
:  

� 70-80 % heeft een bestemming binnen Europa 
� 10 % komt uit regio’s met kortere reistijden van en naar Lelystad ten opzichte van Schiphol 
� 63 % van de zakelijke passagiers werkt in een onderneming met meer dan 100 werknemers 
� 50 % van de zakelijke passagiers werkt in een buitenlandse onderneming 
� 70 % van de zakelijke passagiers komt uit Nederland.  
 
Het toekomstig potentieel zakelijke luchtvaartreizigers ligt waarschijnlijk meer in de sectoren 
zakelijke- en financiële dienstverlening en de amusementsector. Het zakelijk verkeer vanuit 
Nederland, dus ook vanuit Flevoland en omliggende provincies is de afgelopen jaren niet gegroeid. 
 
De directe effecten van luchtvaart, zoals de werkgelegenheid van luchthaven- en 
luchtvaartpersoneel (piloten, cabinepersoneel, catering, vliegtuigonderhoud) en de uitgaven/ 
werkgelegenheid als gevolg van inkomend- en uitgaand toerisme, zijn eveneens van belang voor 
de regionale economie en het bedrijfsleven. Deze effecten zijn reeds in eerder onderzoek van de 
Kamer van Koophandel Flevoland (Buck, 2005) onderzocht en in kaart gebracht. Op korte termijn 
zijn deze effecten beperkt, op langere termijn afhankelijk van de besluitvorming over de uiteindelijke 
bestemming van Lelystad Airport.  
 
 

                                                 
3 
Passagiersbeweging: vertrekkende en aankomende passagier; 1 reiziger staat voor 2 passagiersbewegingen

 

4 
Bron: Minimum Netwerk Kwaliteit Schiphol, Stratagem/Decisio, 2004 
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3. LELYSTAD AIRPORT 
 
 
Het luchtvaartterrein Lelystad Airport ligt in de provincie Flevoland, nabij Lelystad. Het luchtverkeer 
maakt gebruik van een verharde baan van 1250 x 30 meter. Voor ultralichte vliegtuigen is een 
grasbaan beschikbaar.  
 
Lelystad Airport is momenteel een luchthaven waar vooral trainingsvluchten en recreatieve vluchten 
plaatsvinden. De vluchten worden zonder luchtverkeersleiding uitgevoerd (Visual Flight 
Regulations, VFR). In de praktijk houdt dit in dat er alleen gevlogen wordt als de 
weersomstandigheden het toelaten. In 2006 vonden er in totaal 114.000 vliegtuigbewegingen 
(starts plus landingen) plaats, waarvan 6.000 met een commercieel oogmerk. Dit zijn vooral 
charters voor specifieke bedrijven. Een groot deel van de vliegtuigbewegingen bestaat uit 
lesvluchten. Verder worden vanaf Lelystad Airport rondvluchten, reclamevluchten en 
helikoptervluchten gemaakt. Ook landbouwvluchten zijn onderdeel van de activiteiten.  
 
De Schiphol Group, als exploitant van Lelystad Airport wil de start- en landingsbaan verlengen tot 
2.100 meter. Met deze aanpassingen kan de luchthaven groter vliegverkeer ontvangen en zich 
ontwikkelen ten behoeve van Europese vluchten. Het gaat dan om lijndiensten, zakelijk verkeer en 
charters. Lelystad Airport is een naamloze vennootschap, de NV Luchthaven Schiphol heeft 
honderd procent van de aandelen in handen. De luchthaven valt sinds 2004 onder het bevoegd 
gezag van de Rijksoverheid.  
 
Belangrijk voor de ontwikkeling van Lelystad Airport zijn de plannen van de overheid en de 
luchtvaartsector voor overplaatsing van niet-mainportgebonden

5
 vluchten (charters en low cost) van 

Schiphol naar Lelystad, de procedure voor vaststelling van een nieuwe aanwijzing en het 
convenant tussen de Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport, 
waarin de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling ook regionaal worden vastgelegd.  
 
De uitplaatsing/overplaatsing van charter- en lowcostvluchten van Schiphol naar Lelystad Airport is 
onderwerp van gesprek en beleid. Op dit moment is er sprake van 35.000 – 70.000 
vliegtuigbewegingen per jaar, die op langere termijn op Lelystad Airport zouden moeten worden 
geaccommodeerd.  
 
De huidige aanvraag voor nieuwe regelgeving gaat wel uit van commercieel verkeer maar dan 
vooral in de categorie kleine vliegtuigen (< 6000 ton startgewicht), helikopters, historische vluchten 
en klein zakelijk verkeer. Voor de lijndiensten/charters met turbopropvliegtuigen, alsook jets van het 
type Boeing 737 of Airbus A320, is in de aanvraag rekening gehouden met ongeveer 15.000 
vliegtuigbewegingen (1,5 miljoen passagiersbewegingen) per jaar.  
 
Het convenant tussen de regionale partijen en de Schiphol Group regelt vooral de snelheid 
waarmee de regionale overheden zullen handelen, als het investeringsbesluit door de Schiphol 
Group is genomen. Belangrijk voor het zakenleven is het uitgangspunt van de convenantpartners 
dat de luchthavenontwikkeling in elk geval 800 voltijdbanen per 1 miljoen passagiersbewegingen 
zal moeten opbrengen.  
 

 

 

                                                 
5
 Hiermee wordt bedoeld dat deze vluchten geen (significante) bijdrage leveren aan de economische uitstraling van  

Schiphol 
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4. DE MARKT VAN ZAKELIJK LUCHTVERKEER IN EUROPA 
 

 
Het directe belang van een luchthaven voor de bedrijven die in de omgeving zijn gevestigd, wordt 
bepaald door het aantal passagiers dat van/naar de luchthaven reist voor of vanwege deze 
bedrijven (zakelijke passagiers). Deze reizigers worden gekenmerkt door een zakelijk reismotief, 
dat wil zeggen dat hun reis waarde moet hebben vanuit de bedrijfsvoering van de bedrijven in de 
luchthavenregio. Het zijn zakelijke passagiers, die zowel werkzaam kunnen zijn bij in Nederland 
gevestigde bedrijven (herkomstpassagiers of opstappers) als zakenmensen die Nederland 
bezoeken (bestemmingspassagiers).  
 
Een luchthaven kan dit belang op twee manieren dienen:  
 
� Het aanbieden van lijndiensten van/naar bestemmingen die belangrijk zijn voor in de regio 

gevestigd bedrijfsleven.  
� Het faciliteren van kleine voor zakelijke doelstellingen gebruikte vliegtuigen (business aircraft), 

waarmee met name het topmanagement van internationaal opererende bedrijven zich 
verplaatst.  

 
Deze twee soorten vliegverkeer vallen onder de noemer zakelijk vliegverkeer. Het aandeel van 
zakelijk verkeer bij lijndiensten kan op routeniveau hoog zijn. Zo hebben de meeste routes van 
regionale luchthavens naar Londen meer dan 50% zakelijke reizigers aan boord. Per luchthaven is 
de spreiding groot. Een luchthaven als Eindhoven heeft gemiddeld 22% passagiers met zakelijk 
reismotief. Voor Londen City gaat het om bijna 60% zakelijke reizigers. De overige (grotere) 
luchthavens hebben een aandeel van tussen de 30-40% zakelijke reizigers (figuur 1).  
 

 

Figuur 1: aandeel zakelijk verkeer op Europese luchthavens 



 

   

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland  6 

 

 

Het aandeel zakenreizigers op een luchthaven zegt op zich niet zoveel. De luchthaven is vooral van 
belang voor de regionale economie vanwege de indirecte effecten. Hieronder wordt verstaan dat 
door de nabijheid van een luchthaven bedrijven een sterkere concurrentiepositie hebben dan 
wanneer er geen luchthaven in de buurt is. Op die manier wordt de nabijheid van een luchthaven 
met een netwerk van zakelijke bestemmingen een van de voorwaarden voor internationale 
bedrijven voor vestiging. Hierbij is relevant in hoeverre bedrijven voor de uitvoering van hun 
activiteiten voordeel hebben van de luchthaven. Daarom is het vooral van belang die 
bestemmingen aan te bieden, die door zakenreizigers het meest worden gewaardeerd.  
 
 
Figuur 2: Europese luchthavens gerangschikt naar aantal vluchten met zakenvliegtuigen per dag  
 

Zakenvluchten Gemiddeld per dag 
2007 

Parijs Le Bourget 80 

Londen totaal 79 

� Luton 42 

� City 18 

� Biggin Hill 18 

Milaan Linate 42 

Nice 37 

Rome 36 

Zurich 33 

Farnborough 32 

Wenen 26 

Madrid 26 

München 20 

Cannes 20 

Stuttgart 18 

Barcelona 17 

Berlijn 17 

Brussel 15 

Schiphol 15 

Dublin 13 
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Naast het belang van lijndiensten voor bedrijven rond de luchthaven, kunnen bedrijven ook gebruik 
maken van kleine vliegtuigen (business aircraft, zakenvliegtuig), die op ad hoc basis worden 
ingezet om personen zakelijk te laten vliegen (klein zakelijk vliegverkeer).  
 
Het segment klein zakelijk verkeer is gemeten naar het gemiddeld aantal vluchten per dag relatief 
laag in Nederland in vergelijking met andere landen (Figuur 2). Het segment vliegt vooral van 
Schiphol. Ook dat is bijzonder, want de meeste andere grote steden in Europa hebben speciale 
luchthavens voor deze kleine zakelijke luchtvaart (Parijs Le Bourget, Londen Biggin Hill, Luton en 
City). Londen Luton is hierbij een interessante luchthaven, omdat naast het klein zakelijk verkeer 
het ook de thuisbasis is voor veel low cost en charter maatschappijen, met EasyJet als grootste.  
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5.  ZAKELIJK LUCHTVERKEER FLEVOLAND EN OMGEVING 
 

 
De omvang en samenstelling van de zakelijke markt voor Lelystad Airport is afgeleid uit gegevens 
van andere luchthavens en een telefonische enquête onder bedrijven. De markt van een 
luchthaven wordt gevormd door de inwoners en bedrijven in de directe omgeving van de 
luchthaven. Afhankelijk van het soort vliegverkeer, zoals zakelijke- of niet-zakelijke passagiers of 
luchtvracht, kan het gebied waar de luchthaven verkeer uit betrekt in grootte variëren. Dit gebied 
wordt de catchment area genoemd.  
 
Deze catchment area is afhankelijk van de afstand, die de luchtvaartpassagier moet afleggen van 
en naar de luchthaven, en deze vertaalt zich weer in de bijbehorende reistijd. In figuur 3 is een 
overzicht gegeven van de reistijden van passagiers in het Verenigd Koninkrijk naar negentien 
regionale luchthavens. Hieruit is op te maken dat gemiddeld 70-80 % van de passagiers op 
(Engelse) regionale luchthavens een reistijd van minder dan 60 minuten heeft.  
 
Figuur 3: Reistijden passagiers UK naar luchthavens  
  

Percentage passagiers met een reistijd van 
minder dan 45 minuten naar de luchthaven 

> 80% Durham Tees 

79-80% Leeds 
City of Derry 
Bournemouth 
Glasgow 
Newcastle 
Edinburgh 
Aberdeen 
Leeds 

60-70% Birmingham 
Liverpool 
Belfast 
Inverness 
East Midlands 

50-60% Cardiff 
Exeter 

50% Bristol 
Manchester 
Prestwick 

40% London 
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Voor zakenreizigers, die meer tijdkritisch zijn dan niet-zakenreizigers, is de catchment area wat 
kleiner. Gemeten in afstand een cirkelvormig gebied met een straal van 50 tot 80 kilometer, in 
reistijd per auto tussen 30 en 50 minuten (figuur 4).  
 
Figuur 4: Catchment area Lelystad Airport  
 

 

 
Binnen dit gebied zijn het aantal inwoners en het aantal internationaal opererende bedrijven de 
belangrijkste factoren voor het potentieel van een luchthaven.  
 
Vanwege de noordelijke ligging in Nederland heeft Lelystad Airport een kleiner marktpotentieel dan 
andere Nederlandse luchthavens. In een straal van 50 kilometer bevinden zich zo’n 500.000 
inwoners en in een straal van 80 kilometer zo’n vier miljoen inwoners. Voor andere regionale 
luchthavens in Nederland is het aantal inwoners aanzienlijk meer (zie figuur 5).  
 
Figuur 5: Aantal inwoners in catchment area vergeleken  
 

Luchthaven Aantal inwoners binnen 80 km 

Lelystad 4,0 mln 

Rotterdam 9,4 mln 

Eindhoven 7,6 mln 

Maastricht 7,3 mln 
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Vervolgens is het van belang hoeveel deze bedrijven en inwoners in de catchment area per jaar 
vliegen. Figuur 6 geeft een overzicht van het aantal vliegreizen per hoofd van de bevolking 
onderscheiden naar regio. Een groot deel van het gebied waar de meeste opstappers per inwoner 
zijn is gelegen in Noord-Holland en Utrecht. Flevoland neemt een middenpositie in. Deze cijfers zijn 
gebaseerd op de Schipholstatistiek, aangezien Schiphol het beste alternatief is voor de reizigers in 
Flevoland en de omliggende streken.  
 
Figuur 6: Aantal opstappers per inwoner naar regio  

 

 
Over de groep zakelijke passagiers van Schiphol is het volgende bekend:  
 

� 70-80 % heeft een bestemming binnen Europa;  
� 10 % komt uit regio’s met kortere reistijden van en naar Lelystad ten opzichte van 

Schiphol;  
� 63 % van de zakelijke passagiers werkt in een onderneming met meer dan 100 

werknemers;  
� 50 % van de zakelijke passagiers werkt in een buitenlandse onderneming;  
� 70 % van de zakelijke passagiers komt uit Nederland.  

 
De herkomst van de passagiers per regio is als volgt:  

� 1 % uit Flevoland (dit zijn zo’n 40.000 reizigers);  
� 7 % uit Utrecht;  
� 5 % uit Gelderland;  
� 70 % uit Noord- en Zuid-Holland.  
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Verder wordt uit de Schipholstatistiek duidelijk dat het aantal zakelijke passagiers van en naar 
Europese bestemmingen, na een aanvankelijk sterke groei in de periode 1990-2000, er sinds 2000 
geen groei meer plaatsvindt (figuur 7).  
 
Figuur 7: Groei aantal zakelijk passagiers Schiphol 1986-2003  
 

Zakelijke passagiers  

Schiphol opstappers miljoen 

1986 1,8 

1991 2,1 

1996 3,5 

2001 4,1 

2006 3,8 

 
 
Een steekproef onder bedrijven in de regio’s Flevoland, Gooi- en Eemland en Oost-Nederland heeft 
plaatsgevonden om meer details te weten te komen over het zakelijk vliegverkeer. Bedrijven met 
veel zakelijke reizen per jaar betreffen voornamelijk industriële ondernemingen, geavanceerde 
landbouwbedrijven en machinebouw. Er is weinig vraag voor zakelijk vliegverkeer door logistiek, 
amusement en zakelijke- en financiële dienstverlening. Opvallend is de relatief geringe vraag voor 
zakelijk vliegverkeer door logistiek, amusement en zakelijke- en financiële dienstverlening. In deze 
bedrijfssectoren ligt wel het toekomstig marktpotentieel voor Lelystad Airport, aangezien deze 
sectoren de speerpunten van het economisch beleid in Zuidelijk Flevoland en in het bijzonder 
Almere vormen. Het Omgevingsplan Flevoland (2006) rept van “onderdeel zijn van het stedelijk 
netwerk van de Noordvleugel van Randstad Holland. Dit gebied zal ruimte bieden aan functies 
vanuit de Randstad”.    
 
Bedrijven in de directe omgeving van Lelystad Airport (binnen en straal van 50 kilometer), zijn goed 
voor ongeveer 40.000 reizigers. Als een onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijven met meer 
(grote) en minder (klein) dan honderd werknemers, dan blijkt dat bij het totale aantal grote 
ondernemingen zo’n 30.000 vliegreizen per jaar worden gemaakt tegenover 10.000 vliegreizen bij 
kleinere bedrijven.  
 
Bedrijven in de omliggende provincies (die meer dan 50 kilometer van Lelystad Airport verwijderd 
zijn) genereren in totaal ongeveer 350.000 reizen.  
 
De belangrijkste Europese bestemmingen voor zakelijk vliegverkeer vanuit Nederland zijn Londen 
en Parijs. In figuur 8 worden de belangrijkste bestemmingen weergegeven, zoals deze uit 
verschillende bronnen kunnen worden afgeleid.  
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Figuur 8: Belangrijkste bestemmingen en zakelijke bestemmingen vanuit Nederland  

 

 
Opmerkelijk is dat München, Liverpool en Londen City niet tot de belangrijkste algemene 
bestemmingen behoren, maar wel vaak door zakelijke passagiers worden bezocht. Hierdoor zijn het 
typisch zakelijke luchthavens. Uit de steekproef onder bedrijven blijkt dat naast Londen en 
München, ook luchthavens in Scandinavië en Ierland in trek zijn.  
 
Of Lelystad Airport een aantrekkelijk alternatief is boven Schiphol Airport, hangt onder andere van 
de werkelijke reistijd af waarmee de passagier rekening moet houden. In de tabel (figuur 9) worden 
Schiphol en Lelystad met elkaar vergeleken voor vijf steden uit de catchment area.  
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Figuur 9: Vergelijking reistijd per auto Schiphol en Lelystad vanuit verschillende steden  
 

Plaats Reistijd (minuten) Afstand (km) 

 Schiphol Lelystad Schiphol Lelystad 

Apeldoorn 65 55 99 55 

Zwolle 77 47 130 60 

Arnhem 73 73 110 97 

Amersfoort 45 45 62 50 

Utrecht 40 46 50 62 

 
 
Bij deze vergelijking is geen rekening gehouden met de tijd die men kwijt is aan inchecken en 
parkeren. Hieruit blijkt dat de afstanden verschillen, maar de reistijden, behalve voor Zwolle, 
hoogstens tien minuten uit elkaar liggen

6
.  

 
Uit de steekproef blijkt verder dat bij de bedrijven die zich in een straal van 50 kilometer of minder 
van de luchthaven Lelystad bevinden er momenteel weinig vraag naar kleine zakelijke luchtvaart is.  
 
Meer mogelijkheden liggen wellicht in het aantrekken van klein zakelijk vliegverkeer van Schiphol-
Oost (figuur 10) naar Lelystad. De startnotitie MER voor de nieuwe aanwijzing van Lelystad Airport 
gaat uit van 75% van het aantal vluchten ongeregeld verkeer op Schiphol Oost.  
 
 
Figuur 10: Ontwikkeling en omvang klein zakelijk verkeer Schiphol Oost, 2005-2007  

 

                                                 
6
  Ook vanaf de luchthaven Teuge vindt zakelijk vliegverkeer plaats. Echter, de impact hiervan is beperkt.  

Teuge Airport heeft een vergunning voor 500 zakenvluchten per jaar. 
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6. KANSEN VOOR LELYSTAD AIRPORT 
 

 

6.1  Lelystad Airport als versterking van de regionale economie op korte termijn 

 

De kansen voor Lelystad Airport worden onderscheiden naar korte en langere termijn, vanwege de 
voortdurende onzekerheid over de besluitvorming over baanverlenging en bijbehorende 
regelgeving.  
 
Om de zakelijke markt met voldoende betrouwbaarheid te kunnen bedienen en te concurreren met 
andere luchthavens is het beschikbaar zijn van luchtverkeersleiding een eerste noodzakelijke 
voorwaarde. Om deze luchtverkeersleiding betaalbaar te houden is volume nodig. Naast de reeds 
aanwezige vliegscholen kunnen lijndiensten, maar ook het segment klein zakelijke luchtvaart 
(business aircraft) hiertoe bijdragen.  
 
Voor het aanbieden van lijndiensten moet een luchtvaartmaatschappij aangetrokken worden, die 
met een geschikt vliegtuigtype (Fokker 50 of kleiner) vluchten naar een of meer Europese 
bestemmingen wil aanbieden, te beginnen met een luchthaven bij Londen. Op zich is het zakelijk 
verkeer niet voldoende om tot een winstgevende lijndienst te komen. Leerervaringen van andere 
(regionale) luchthavens laten zien dat het dan ook noodzakelijk is om het vliegtuig te vullen met een 
combinatie van zakelijk- en niet-zakelijk verkeer.  
 
Klein zakelijk vliegverkeer heeft een belangrijk aandeel in de huidige versie van de startnotitie MER 
ten behoeve van het nieuwe aanwijzingsbesluit. Zolang dit besluit echter nog niet van kracht is, kan 
dit segment ook zonder baanverlenging op Lelystad Airport terecht, mits luchtverkeersleiding 
gerealiseerd is. De winstgevendheid voor de luchthaven is beperkt, maar de maximaal 10.000-
12.000 vluchten kunnen worden ingezet om de luchtverkeersleiding op Lelystad Airport te 
financieren. Het faciliteren van kleine zakelijke luchtvaart heeft een positieve invloed op de directe 
effecten van de luchthaven (onderhoud, dienstverlening) en mogelijk op het vestigingsklimaat van 
nieuwe bedrijven. 
 
 

6.2 Lelystad Airport als versterking van de regionale economie op langere termijn 
 
De nieuwe aanwijzing en de bijbehorende baanverlenging voorzien in een verdere ontwikkeling van 
Lelystad Airport tot een volume van minimaal 15.000 vluchten met grote vliegtuigen en 1,0 tot 1,5 
miljoen passagiersbewegingen.  
 
Een benchmarkanalyse van andere Europese luchthavens met 1,5-2,0 miljoen 
passagiersbewegingen toont aan dat dit in de geliberaliseerde Europese markt leidt tot luchthavens 
met 20.000-25.000 vliegtuigbewegingen per jaar, uitgevoerd door gemiddeld tien 
luchtvaartmaatschappijen en naar gemiddeld 25 bestemmingen (zie figuur 11 en de benchmark in 
de bijlage voor volledig overzicht).  
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Figuur 11: Karakteristieken Europese luchthavens met 1,5-2,0 miljoen passagiersbewegingen  
 

 per jaar (2006) 

Vliegtuigbewegingen 20.000-25.000 

Aantal airlines 10-15 

Aantal bestemmingen 20-30 

 
 
Kortom, een uitbreiding van Lelystad Airport volgens de huidige aanvraag en invulling door de 
markt zal leiden tot een substantiële verhoging van de Europese connectiviteit van de regio Gooi-, 
Eem-, en Flevoland en Oost-Nederland (Noordwest Veluwe). Wel moet worden gevlogen naar een 
aantal voor het bedrijfsleven belangrijke bestemmingen; naast Londen zijn dat München, Dublin, 
Milaan, Liverpool.  
 
Sturing van de invulling van de nieuwe capaciteit middels slotallocatie zal deze marktwerking 
verstoren. 
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VERKLARING BEGRIPPEN 
 

 

Bestemmingsverkeer  Passagiers die Nederland bezoeken.  

Business aircraft  Kleine vliegtuigen die op ad hoc basis worden ingezet om 

personen zakelijk te vervoeren. 

Catchment area  Gebied waaruit de luchthaven zijn passagiers betrekt.  

CEBLA  Commissie Economische Belangen Lelystad Airport.  

Herkomstpassagiers  In dit rapport: passagiers die werkzaam zijn bij of voor in 

Nederland gevestigde bedrijven. 

Klein zakelijk verkeer Kleine vliegtuigen die op ad hoc basis worden ingezet om 

personen zakelijk te vervoeren. 

Opstappers  Zie ‘herkomstpassagiers’.  

Passagiersbeweging  Vertrekkende en aankomende passagier: één reiziger staat voor 

twee passagiersbewegingen. 

Vliegtuigbeweging  Start én landing. 

Zakelijke passagiers  Passagiers die een zakelijk motief hebben: hun reis dient 

waarde te hebben vanuit de bedrijfsvoering. 

Zakelijk verkeer  Passagiers die voor hun zakenreis gebruik maken van een 

lijndienst of van kleine vliegtuigen die speciaal voor hun reis 

worden ingezet. 
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VERANTWOORDING 
 

 

Dit rapport is tot stand gekomen op basis van onderzoek door Stratagem Strategic Research BV in 
Den Haag. Het onderzoek is gebaseerd op telefonische interviews met een aantal bedrijven in 
Flevoland en Gooi- en Eemland, alsmede op basis van analyse van bestaande rapporten.  
 
� Startnotitie MER, Lelystad Airport, mei 2008  
� Ontwerp Beleidsplan Luchtvaart, Provincie Zuid-Holland, 2008  
� Werkgelegenheidseffecten Eindhoven Airport, Stratagem, 2007  
� Achtergronddocument Mainport Schiphol beleidsinformatie, Ministerie V&W, 2005  
� Minimum netwerkkwaliteit, Stratagem, 2004  
� CAP Air Services at UK regional airports – an update, 2007  
� Getting to the point, Business aviation in Europe, Eurocontrol STATFOR, 2006  
� Schiphol Statistical Annual Report 2002-2007  
� Regionaal economische betekenis Lelystad Airport, Buck Consultants International, 2005  
� Routeplanner ANWB  
� Reed Air Transport Intelligence database, 2008  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland  18 

 

 

BIJLAGE: BENCHMARK LUCHTHAVENS  

 

Criteria  Luchthaven Passagiers 

(mln) 

Commerciële 

vliegbewegingen 

Luchtvaart- 

maatschappijen 

Bestemmingen 

  1 < aantal 1.5    

Resultaat Luchthaven Passagiers 

(mln) 

Commerciële 

vliegbewegingen 

Luchtvaart- 

maatschappijen 

Bestemmingen 

 Santiago De 
Compostela  

1.961  22.621  9  17  

 Bari  1.952  24.158  15  30  

 Southampton 
International  

1.914  46.340  6  36  

 Beauvais-Tillé  1.887  13.196  4  20  

 Malmö-Sturup  1.883  27.292  10  17  

 Billund  1.854  32.030  11  29  

 Salzburg W.A. 
Mozart  

1.844  21.511  11  22  

 Paphos 
International  

1.830  14.736  11  20  

 Bourgas  1.803  13.399  3  5  

 Dresden  1.796  27.282  10  18  

 Olbia  1.766  18.457  8  17  

 Reykjavik -
Keflavik Int'l  

1.733  25.054  11  24  

 Zagreb  1.720  33.924  16  28  

 Bremen  1.686  29.161  12  37  

 Murcia/San 
Javier  

1.645  15.368  10  27  

 Stockholm 
Brom ma  

1.634  32.575  8  13  

 Luxembourg  1.613  74.582  22  76  

 Novosibirsk-
Tolm achevo  

1.536  22.748  20  37  

 Tallinn  1.532  27.231  19  28  

 Varna 
International  

1.522  14.721  7  6  

 Florence 
Amerigo 
Vespucci  

1.521  21.779  14  27  
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