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Samenvatting 
 
In de Planologische Kernbeslissing (PKB mei 2004) is voor Lelystad Airport een 
baanverlenging tot 2100m opgenomen. Dit stelt de luchthaven in staat om naast 
het huidige segment ongeregeld verkeer (General Aviation) ook geregeld 
verkeer, binnen de kaders van PKB en hierop gebaseerde Milieu Effect 
Rapportage (MER), toe te laten. 
 
Lelystad Airport wil met het voorliggend ontwikkelingsplan duidelijkheid geven 
aan gemeentelijke, provinciale en rijksoverheidsinstanties over de 
uitbreidingsplannen die op grond van een aangenomen ontwikkeling van het 
luchtverkeer noodzakelijk zijn.  
 
Voor de ontwikkeling van het passagiersvervoer is een eerste en een tweede 
fase onderscheiden, met respectievelijke passagiersaantallen van 2,5 en 5 
miljoen jaarlijkse passagiers (MAP).  
 
Het ontwikkelingsplan omvat de ontwikkelingsvisie op de luchthaven, ingekaderd 
in de context van de ruimte en beleid zoals dat door betrokken overheden is 
geformuleerd. Het plan beoogt een integraal plan te zijn dat als basis kan dienen 
voor een nieuw bestemmingsplan. 
 
Het plangebied voor beide ontwikkelingsfasen beslaat het huidige 
luchthaventerrein. In het plan wordt aangegeven welke terreinen in de toekomst 
op de (middel)lange termijn bij het luchthaventerrein zouden kunnen worden 
betrokken.  
 
Het ontwikkelingsplan is geplaatst in de context van de beleidskaders van rijks-, 
provinciale- en gemeentelijke overheden met betrekking tot Lelystad Airport.  
 

Ontwikkelingsplan Lelystad Airport 
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Het ontwikkelingsplan voor de luchthaven is vastgelegd in een plattegrond van 
het luchthaventerrein waarin met een kleurencode de hoofdgroepen ‘aviation’, 
‘non-aviation’, ‘parkeren’, ‘bereikbaarheid’, en ‘omgeving’ zijn aangegeven. 
 
De toelichting op het plan is volgens de hoofdgroepering van de plattegrond 
gegeven. De belangrijkste aspecten hiervan volgen hierna. 
 
Aviation-baanconfiguratie 
Het banenstelsel bestaat een start- en landingsbaan van 2100m en een parallelle 
rolbaan. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een verlenging van de 
baan van 1250m naar 2100m. De baanbreedte bedraagt 30m, de 
verhardingsbreedte, inclusief de schouders, 45m. De baanlengte maakt inter-
Europees verkeer met toestellen van B737 en A320 (max. spanwijdte 36m) 
mogelijk. 
 
De vernieuwde configuratie van het banenstelsel en het gewijzigde frequente 
gebruik door Code C verkeersvliegtuigen vereisen een fundamentele 
reconstructie dan wel totale nieuwbouw. De verharding zal in eerste instantie 
ontworpen worden voor een beoogde levensduur van 10 jaar. Het 
verhardingsontwerp zal dermate worden gedimensioneerd, dat het eenvoudig te 
versterken is voor de volgende decennia. 
 
Aviation-passagiersgebouw 
Het passagiersgebouw is voorzien aan de Noordzijde van de start- en 
landingsbaan, nabij baankop 23. Dit areaal is geschikt om een 
passagiersgebouw te accomoderen tot een capaciteit van 5 MAP. De locatie van 
het gebouw is zo gekozen dat deze aansluitend aan de eerste ontwikkelingsfase 
van 2,5 MAP, aan beide zijden kan worden uitgebreid en dat, wanneer het RDW-
terrein beschikbaar zou komen, het gebouw deze kant op, opnieuw kan worden 
uitgebreid.  
 
Het passagiersgebouw zal in overeenstemming met het te verwachten 
marktsegment van het luchtverkeer relatief eenvoudig van opzet kunnen zijn. Er 
wordt uitgegaan van een modulaire bouw van het passagiersgebouw. De 
ruimtebehoefte van de eerste fase van 2,5 MAP bedraagt 14,100 m2. In de 
tweede fase is dit 23,970 m2. 
 
Voor de afhandeling van passagiers wordt een eenlaagse opzet aangehouden 
waarbij een verdieping zal worden aangelegd voor kantoren en andere 
commerciële functies.  
 
Aviation-vliegtuigopstelplaatsen 
In deze eerste fase wordt een aantal van 6 vliegtuigopstelplaatsen aangehouden. 
De dimensionering van de vliegtuigopstelplaatsen is gebaseerd op een ICAO-
Code C opstelplaats, geschikt voor vliegtuigen met een spanwijdte tot maximaal 
36m. Van “power-in, power-out” operaties is uitgegaan. 
 
In de tweede ontwikkelingsfase voor 5 MAP zijn 15 opstelplaatsen gepland. Dan 
wordt uitgegaan van “power-in, push-back” operaties. 
 
Aviation-secundaire functies, non-aviation 
In het ontwikkelingsplan zijn de locaties voor diverse secundaire functies en 
commerciële activiteiten vastgelegd. 
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Parkeren  
Kort parkeren wordt verondersteld plaats te vinden in de beloopbare nabijheid 
van het passagiersgebouw. Lang parkeren zal op diverse andere locaties op het 
luchthaventerrein kunnen plaatsvinden. Teneinde te bereiken dat de 
parkeerterreinen voor kort parkeren doelmatig worden gebruikt en dat zodoende 
een scheiding tussen kort en lang parkeren wordt doorgevoerd, zal een 
parkeerbeleid dat als middel het prijsmechanisme gebruikt, moeten worden 
ontwikkeld. 
 
Bereikbaarheid 
Het landzijdige terrein voor het passagiersgebouw met parkeervoorzieningen, 
(voor)rijwegen en een ruimtereservering voor commerciële ontwikkeling wordt 
aangesloten op de Larserweg en het Larserpad die daar parallel aan loopt 
middels gelijkvloerse kruisingen voor alle verkeersmodaliteiten. Ter plekke van 
de drop-off zone direct voor de terminal en de bufferplaats voor bussen en taxi’s 
zijn de wegen verbreed met parkeerstroken. 
 
De luchthaven zal bij de groei naar 5 MAP geen wezenlijk gewijzigde 
toegankelijkheid vragen. Echter, voor de ontwikkeling van een HOV-systeem kan 
een aparte ontsluiting aangelegd worden. 
 
Omgeving 
Er zijn een aantal gebieden buiten de huidige grenzen van het luchthaventerrein 
aangegeven als strategisch gereserveerd terrein.  
 
De milieueffecten die optreden bij de voorgestelde ontwikkeling tot 2,5 MAP 
blijven binnen de in de PKB vastgelegde grenzen  
 

Lelystad Airport Ontwikkelingsplan Lelystad-v4-voor gemeente.doc 
Ontwikkelingsplan - iii - Proj. No. 016836 
  5 oktober 2007 



INHOUDSOPGAVE Pagina 
 
1. INLEIDING......................................................................................................................1 

1.1 Het doel van het plan.............................................................................................1 
1.2 Het plangebied en de scope ..................................................................................1 
1.3 De werkwijze..........................................................................................................3 
1.4 Leeswijzer..............................................................................................................3 

2. RUIMTELIJKE EN BELEIDSCONTEKST......................................................................4 
2.1 Ruimtelijke beleidskaders overheid .......................................................................4 

2.1.1 Rijksbeleid.................................................................................................4 
2.1.2 Omgevingsplan Flevoland ........................................................................4 
2.1.3 Gemeente Lelystad...................................................................................5 
2.1.4 Vigerende bestemmingsplannen ..............................................................5 

2.2 Ruimtelijke Ordening en Inrichting.........................................................................6 
2.2.1 Ruimtelijke structuur Flevoland.................................................................7 
2.2.2 Ontstaan huidige ruimtelijke structuur Lelystad Airport.............................8 
2.2.3 Inrichtingsprincipes voor de luchthaven....................................................9 
2.2.4 Ruimtelijke kwaliteitseisen ......................................................................11 

2.3 Randvoorwaarden programma ............................................................................14 
3. ONTWIKKELINGSPLAN..............................................................................................15 

3.1 Het luchthaventerrein...........................................................................................15 
3.2 Aviation ................................................................................................................17 

3.2.1 Banenstelsel ...........................................................................................18 
3.2.2 Passagiersgebouw..................................................................................21 
3.2.3 Vliegtuigopstelplaatsen ...........................................................................26 
3.2.4 Secundaire functies ................................................................................29 

3.3 Non-aviation.........................................................................................................30 
3.4 Parkeren ..............................................................................................................32 
3.5 Bereikbaarheid.....................................................................................................35 
3.6 Omgeving/ Reservering van terreinen .................................................................38 
3.7 Milieueffecten.......................................................................................................39 

 

Lelystad Airport Ontwikkelingsplan Lelystad-v4-voor gemeente.doc 
Ontwikkelingsplan - iv - Proj. No. 016836 
  5 oktober 2007 



Bijlagen 
Bijlage A. Ruimtebehoefte Passagiersgebouw 
Bijlage B. Verhardingsontwerp start-/ landingsbaan, rolbaan 
Bijlage C. Layout luchthaventerrein fase 2.5 MAP 
Bijlage D. Ontwikkelingsplan Lelystad Airport 
Bijlage E. Plattegronden passagiersgebouw 
 

 

Lelystad Airport Ontwikkelingsplan Lelystad-v4-voor gemeente.doc 
Ontwikkelingsplan - v - Proj. No. 016836 
  5 oktober 2007 



1. INLEIDING 

Lelystad Airport is een luchthaven die op dit moment in gebruik is als luchthaven 
voor het ongeregelde verkeer. Thans zijn er plannen om deze luchthaven ook 
voor het geregelde verkeer te gebruiken. In mei 2004 is een Planologische 
Kernbeslissing (PKB) van kracht geworden voor de luchthaven Lelystad die een 
verlenging van de huidige baan mogelijk maakt waardoor Lelystad Airport deze 
plannen kan realiseren.  
 

1.1 Het doel van het plan 
Lelystad Airport wil met het voorliggend ontwikkelingsplan duidelijkheid geven 
aan gemeentelijke, provinciale en rijksoverheidsinstanties over de 
uitbreidingsplannen die op grond van een voorgenomen passagiersontwikkeling 
noodzakelijk zijn, binnen de grenzen van voornoemde PKB. Voor de 
passagiersontwikkeling is een eerste en een tweede fase onderscheiden, met 
respectievelijke passagiersaantallen van 2,5 miljoen jaarlijkse passagiers (MAP) 
en 5 MAP.  
 
Het ontwikkelingsplan omvat de ontwikkelingsvisie op de luchthaven, ingekaderd 
in de context van de ruimte en beleid zoals dat door betrokken overheden is 
geformuleerd. Het plan beoogt een integraal plan te zijn dat als basis kan dienen 
voor een nieuw bestemmingsplan. 
 
Aspecten die in het ontwikkelingsplan aan de orde komen zijn aviation en non-
aviation activiteiten, bereikbaarheid, passagiers- en parkeerfaciliteiten.  
 

1.2 Het plangebied en de scope 
Het plangebied beslaat het huidige luchthaventerrein. Terreinen die zich 
momenteel buiten de eigendomsgrenzen van de luchthaven doch wel grenzend 
aan het huidige luchthaventerrein bevinden, worden voor de ontwikkelingsfase 
tot en met 5 MAP niet in beschouwing genomen. Echter in het plan wordt wel 
aangegeven welke terreinen in de toekomst bij het luchthaventerrein zouden 
kunnen worden betrokken, niet alleen op de korte maar ook op de (middel)lange 
termijn (zie ook paragraaf 2.2 en paragraaf  3.6). 
 
Het functionele gebied is ontwikkeld met perspectief, dat wil zeggen dat de 
eerste ontwikkelingsfasen van 2,5 en 5 MAP binnen het huidige 
luchthaventerrein zijn geconfigureerd, rekening houdend met een aansluitende 
voortgaande ontwikkeling. Deze voortgang moet enerzijds de investeringen uit 
het verleden blijven benutten doch anderzijds anticiperen op mogelijk 
noodzakelijke overschrijding van de huidige grenzen van het luchthaventerrein.  
 
Voor de planvorming is rekening gehouden met een baanverlenging tot 2100m 
conform de eerder genoemde PKB die ook als basis gediend heeft voor de 
uitgevoerde MER1.  
 
Het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. Dit plangebied wordt begrensd door 
de Lasserweg, de Meerkoetentocht en de Eendentocht. In figuur 1.2 is de 
begrenzing weergegeven van het  huidige luchthaventerrein. 

                                                 
1 Milieueffectrapport Toekomst Lelystad Airport (fase 2), Maart 2007 
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figuur 1.1 Plangebied Ontwikkelingsplan Lelystad Airport 
 

figuur 1.2 Kaart huidige begrenzing aangewezen luchtvaartterrein met huidige 
bestemming 
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1.3 De werkwijze 
De realisatie van het ontwikkelingsplan is een vervolg op diverse studies die 
eerder hebben plaats gevonden. Zo is het in dit rapport gepresenteerde 
ontwikkelingsplan een vervolg op de vastgestelde PKB, de Veiligheidsstudie 
Baanbreedte Lelystad Airport, het inrichtingsplan 2002 (Plan Vertumn), de 
Milieueffectrapportage Toekomst Lelystad Airport (fase 2) en het provinciale 
omgevingsplan 2006.  
 
De realisatie van het plan heeft in nauwe samenwerking met de luchthaven 
plaatsgevonden. Te noemen aspecten die in dit verband aan de orde zijn 
gekomen zijn: 
• Inventarisatie van luchthavengegevens 
• Onderzoek naar beleidskaders 
• Definitie van ontwikkelingsfasen 
• Ruimtelijke vertaling van het programma 
• Definitie van uitgangspunten en randvoorwaarden, inclusief die van het 

passagiersgebouw 
 

1.4 Leeswijzer 
Het resultaat van de studie is vastgelegd in voorliggend rapport en een aantal 
plantekeningen.  
 
De context van ruimte en beleid met betrekking tot Lelystad Airport wordt in 
hoofdstuk 2 besproken. Allereerst wordt ingegaan op de beleidskaders van de 
rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheid. Vervolgens komen de 
basisprincipes van ruimtelijke ordening en inrichting met betrekking tot Lelystad 
Airport aan de orde.  
 
In hoofdstuk 3 wordt het ontwikkelingsplan voor de luchthaven toelichtend 
beschreven. De toelichting volgt de structuur die in het ontwikkelingsplan met 
een kleurencode is vastgelegd. Onderscheiden zijn de hoofdgroepen ‘aviation’, 
‘non-aviation’, ‘bereikbaarheid’, ‘parkeren’ en ‘omgeving’.  
 
Naast een beschouwing over de start en landingsbaan (S-/L-baan), de rolbanen 
en de vliegtuigopstelplaatsen, valt onder de hoofdgroep ‘aviation’ ook het 
passagiersgebouw. Er wordt in detail ingegaan op fasering en ontwerpaannames 
van het passagiersgebouw.  
 
De ontwikkeling van de luchthaven voor de fasen 2,5 en 5 MAP kan binnen de 
huidige grenzen van het luchthaventerrein plaatsvinden. Voor een verder 
reikende toekomst zijn in dit rapport geen plannen opgenomen. Wel zijn in het 
ontwikkelingsplan enkele strategische reserveringen aangegeven. 
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2. RUIMTELIJKE EN BELEIDSCONTEKST 

De ontwikkeling van de luchthaven kan niet los gezien worden van de eerder 
door verschillende overheden vastgestelde beleidskaders. Deze beleidskaders 
zijn in meer of mindere mate dwingend voor de mogelijke ontwikkeling van 
Lelystad Airport. De mede hieruit volgende basisprincipes voor de ruimtelijke 
ordening en inrichting van de luchthaven worden besproken in paragraaf 2.2. 
Deze inrichtingsprincipes vormen de basis voor de opzet van het programma in 
hoofdstuk 3.  
 

2.1 Ruimtelijke beleidskaders overheid  
Het beleid van de Rijksoverheid zoals vastgelegd in de Planologische 
Kernbeslissing voor de Luchthavens Maastricht en Lelystad, de Nota Ruimte, het  
Omgevingsplan van de Provincie Flevoland en de Ruimtelijke Visie van de 
gemeente Lelystad geven de belangrijkste beleidskaders waarbinnen Lelystad 
Airport zich in de planperiode kan ontwikkelen. Ook in het kader van het 
programma Noordvleugel en de zogenaamde ‘Alders Tafel’ zijn afspraken 
gemaakt over de ontwikkeling van Lelystad Airport die in hoge mate bepalend 
zijn voor de opzet van het programma.  
 

2.1.1 Rijksbeleid  
In de in 2004 van kracht geworden Planologische Kernbeslissing voor de 
luchthavens Maastricht en Lelystad heeft de Rijksoverheid bepaald dat Lelystad 
Airport zich kan ontwikkelen tot een luchthaven met een zakelijk karakter waarbij 
naast ongeregeld verkeer ook een segment geregeld verkeer van Lelystad 
Airport gebruik kan gaan maken. 
 
Het kabinet Balkenende 3 heeft in haar beleid vastgelegd dat bezien moet 
worden of overloop van verkeer van Schiphol naar andere luchthavens, met 
name Lelystad Airport, kan plaatsvinden. Het is nog te prematuur om nu al aan te 
geven welke ontwikkeling de Rijksoverheid voor de verdere toekomst van 
Lelystad Airport in gedachten heeft. 
 
De nu in gang gezette ontwikkeling van Lelystad Airport moet nadrukkelijk 
worden bezien in het licht van het Schiphol beleid, zoals dat onder meer is 
verwoord in het mede door Schiphol op 21 en 22 juni 2007 ondertekende 
“Convenant  hinderbeperkende maatregelen Schiphol” waarin staat vermeld dat : 
• Schiphol zich ervoor inspant dat voor 2010 circa 10.000 vluchten naar de 

Lelystad Airport worden verplaatst , binnen de daarvoor geldende 
milieuruimte  zoals vastgelegd in de PKB ; 

• Schiphol zich er als eigenaar van de luchthaven Lelystad voor inspant om de 
luchthavenstructuur van de luchthaven Lelystad daarvoor tijdig aan te 
passen; 

• De Minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zich ervoor inspannen om de daarvoor 
benodigde aanwijzingsbesluiten Luchthaven Lelystad fase 2 in overleg met 
de provincie Flevoland en de gemeentelijke besturen tijdig te nemen; 

 

2.1.2 Omgevingsplan Flevoland 
In het Omgevingsplan Flevoland (2006) heeft de provincie de ruimtelijke 
uitgangspunten en voorwaarden voor de luchthaven vastgelegd. De provincie 
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acht de ontwikkeling van Lelystad Airport tot regionale luchthaven en de uitbouw 
van Larserpoort van groot belang en zet in op een geïntegreerde ontwikkeling 
van dit gebied in samenhang met een goede ontsluiting via weg en openbaar 
vervoer.  
 
Naast reguliere en luchthavengebonden bedrijvigheid zijn er ook mogelijkheden 
voor grootschalige toeristische/ recreatieve ontwikkelingen. De provincie ziet de 
ontwikkeling van Lelystad Airport als een belangrijke kans voor regionaal 
economische structuurversterking. Daarom is dit een van de speerpunten voor 
de uitvoering van het omgevingsbeleid. 
 

2.1.3 Gemeente Lelystad 
In het masterplan “Versnelde Groei “uit 1996 wordt de verdere uitbouw van de 
luchthaven tot business airport onderschreven, omdat dit een positieve bijdrage 
zou leveren aan de ontwikkeling van de stad. Daarbij is tevens aangegeven dat 
op termijn de mogelijkheid bestaat van verdere uitbreiding. De uitbreiding van de 
luchthaven kan een vliegwielfunctie hebben voor de verdere ontwikkeling van de 
Lelystad in haar totaliteit. Als voorwaarde aan de uitbreiding is gesteld dat het 
woonklimaat in Lelystad niet te lijden mag hebben onder de uitbreiding van de 
luchthaven. 
 
Op grond van het Structuurplan 2005 moet de Larserknoop zich ontwikkelen tot 
een dynamisch economisch knooppunt. De verknoping van A6 en luchthaven, 
mogelijk in combinatie met een hoogwaardige OV-verbinding resulteert in een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven die een  belangrijke economische 
functie kunnen hebben voor Lelystad. In het Structuurplan is aangegeven dat bij 
de luchthaven vliegveldgerelateerde bedrijven en voorzieningen een plek krijgen. 
Tegelijkertijd wordt in dit plan geconcludeerd dat door de samenhang van de A6 
en een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding hier een toplocatie in 
Nederland ontstaat voor economische ontwikkeling. “De luchthaven als business 
airport zal een navenante groei in directe en indirecte werkgelegenheid kunnen 
genereren”. 
 
In mei 2007 heeft de Gemeenteraad van Lelystad ingestemd met een integrale 
visie voor Lelystad Airport en Omgeving. Op basis van de tot dan toe bestaande 
ruimtelijke plannen is in deze plannen een nadere invulling gegeven aan de 
functie van de luchthaven. De gemeente heeft daarbij vier randvoorwaarden 
gesteld waarbij een van de randvoorwaarden aangeeft dat een zo hoog 
mogelijke werkgelegenheid dient te worden nagestreefd. 
 

2.1.4 Vigerende bestemmingsplannen  
In het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’(gedeelte Oostelijk Flevoland) van 
1979 is het gehele bestaande luchthaventerrein, inclusief het landingsterrein, 
opgenomen. Omdat de daarin opgenomen mogelijkheden voor 
bedrijfsvestigingen te beperkt waren is in 1987 voorzien in een speciaal 
bestemmingsplan ‘Vliegveld Bedrijventerrein’ dat uitsluitend betrekking had op 
het landzijdige deel van de luchthaven. Dit bestemmingsplan bood de 
mogelijkheid om langs de gehele lengte van de start- en landingsbaan 
luchtvaartgebonden bedrijven en gebouwen te realiseren. Tevens voorzag dit 
plan in een groot terrein waarop door middel van een uitwerkingsbevoegdheid de 
mogelijk ontstond om met uitwerkingsplannen nog meer mogelijkheden te bieden 
aan luchtvaartgebonden bedrijven en gebouwen.  
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In uitwerkingsplannen van 1987, 1989 en 1995 zijn deze mogelijkheden ingevuld. 
Met deze uitwerkingsplannen konden echter niet eerdere bestemmingen worden 
gewijzigd.  Zo ligt nog steeds de bestemming ‘weg’ op een groot deel van het 
bedrijventerrein terwijl deze weg al in 1995 is opgebroken en inmiddels geheel 
bebouwd is. 
 
Bij de overname van Lelystad Airport door Schiphol Group per 1 januari 1993 
namen Gemeente en Provincie de verplichting op zich om te voorzien in nieuwe 
plannen die verdere uitbreiding van bedrijvigheid mogelijk maakten. In 2001 werd 
een nieuw bestemmingsplan Luchthavenbedrijventerrein van kracht. Dit plan 
voorzag in uitbreiding van platformgebonden bedrijvigheid aan beide zijden van 
de te verlengen baan. Het voorzag tevens in een gebied van circa 4 hectare 
waarop kantoorontwikkeling mogelijk werd gemaakt en circa 10 hectare dat 
bestemd was voor een recreatieve functie. Het bestemmingsplan 2001 voorzag 
in de mogelijkheid om ook niet luchtvaartgebonden bedrijven toe te laten. 
Hiervoor waren bepaalde toetsingscriteria aangegeven en was bovendien een 
beoordelingscommissie voorzien.  
 
De gemeente wilde geen uitbreiding van het landingsterrein in dit 
bestemmingsplan mogelijk maken en daarom geldt voor dat deel van het 
luchthaventerrein nog steeds het bestemmingsplan uit 1979. 
 
In het bestemmingsplan was voor het eerst één samenhangende geluidscontour 
voor industriegeluid opgenomen. Voor zowel de omliggende  verkeersinstituten 
als de luchthaven. De luchthaven zelf produceert  overigens maar een beperkte 
hoeveelheid industriegeluid; het meeste geluid van de luchthaven is 
‘vliegtuiggeluid’ waarvoor de bepalingen uit de luchtvaartwet van toepassing zijn. 
Voor deze gecombineerde geluidscontour werd een procedure hogere 
gevelwaarde voor enkele woningen gevoerd. Omdat voor een hierbij behorend 
geluidstoewijzingsplan niet de juiste procedure werd gevolgd, vernietigde de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2004 het 
bestemmingsplan. 
 
De provincie Flevoland heeft aan enkele delen van het bestemmingsplan 2001 
haar goedkeuring onthouden omdat een aantal onderdelen van het plan bestemd 
voor de ontwikkeling van niet platformgebonden activiteiten, binnen bepaalde 
contouren voor externe veiligheid lagen, waardoor deze ontwikkeling en de 
geplande (luchtvaart)ontwikkeling met elkaar conflicteren. 
 
Door het ontbreken van een actueel bestemmingsplan zijn sinds 1993 vrijwel alle 
bouwvergunningen via een ontheffingsprocedure ex art 19 afgegeven.  
 

2.2 Ruimtelijke Ordening en Inrichting  
In deze paragraaf worden de basisprincipes voor de ruimtelijke ordening en 
inrichting voor Lelystad Airport besproken. Achtereenvolgens wordt ingegaan op 
de ruimtelijke structuur zoals deze in de loop der jaren is ontstaan, de 
inrichtingsprincipes voor een luchthaven en de ruimtelijke kwaliteitseisen. 
Uitgangspunt is dat de nu geplande ontwikkeling van de luchthaven plaats vindt 
binnen de grenzen van het huidige luchtvaartterrein en de gronden die reeds in 
het bezit zijn van Lelystad Airport ten behoeve van de baanverlenging.  
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In het plan wordt aangegeven welke terreinen in de toekomst bij het 
luchthaventerrein zouden kunnen worden betrokken voor de door Schiphol 
Group en de Rijksoverheid voorgestane ontwikkeling, niet alleen op de korte 
maar ook op de (middel)lange termijn. Het betreft hier met name: 
• Het terrein van de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 
• Het in het verlengde van de start- en landingsbaan gelegen gedeelte terrein 

van het Landelijk Opleidingsinstituut van de Politie, 
• Het terrein ten zuidoosten van de Eendenweg (overeenkomstig het 

omgevingsplan (2006) van de provincie Flevoland, en 
• Het terrein tussen het Larserpad en de Larserweg, ter hoogte van de 

aansluiting bij de Eendenweg. 
 
Lelystad Airport verzoekt om in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid 
op te nemen om deze terreinen alsnog de bestemming luchtvaart te geven zodra 
zich daar de mogelijkheid/wenselijkheid toe voordoet. 
 

2.2.1 Ruimtelijke structuur Flevoland 
Flevoland kent een zeer strak inrichtingspatroon. Dit patroon is ook rond Lelystad 
Airport nog grotendeels intact.  
 
Bepalend voor het inrichtingspatroon is de waterinfrastructuur aangelegd bij de 
inpoldering van Flevoland. Langs de luchthaven ligt als doorgaande vaarroute de 
Larservaart evenwijdig aan de Larserweg. (De naam Larsen verwijst naar een 
voor dit deel van de polder voorzien dorp dat echter nooit is gebouwd.) Dwars op 
de Larservaart liggen brede ontwateringskanalen. Aan de noordwestzijde van de 
luchthaven is dit de Meerkoetentocht. De aanwezige drainage op de luchthaven 
watert af op de Meerkoetentocht. Het bedrijventerrein watert via greppels langs 
de Eendenweg en het Larserpad eveneens af op de Meerkoetentocht. Rond de 
testbaan van de Rijksdienst Wegverkeer ligt een aparte tocht. 
 
Het hoofdwegenstelsel is uitgelegd op dubbele rijstroken voor beide rijrichtingen 
met daarnaast een weg van beperkte breedte voor langzaam verkeer. Ter hoogte 
van aansluitingen op belangrijke zijwegen ligt de weg voor langzaam verkeer op 
grotere afstand van de hoofdweg. Zo ligt Lelystad Airport langs de Larserweg die 
enkele jaren geleden is uitgebreid tot vier rijstroken. Voor het langzaam verkeer 
ligt langs de Larserweg het Larserpad. Het huidige bedrijventerrein van de 
luchthaven is ontsloten vanaf de Eendenweg. De Eendenweg is aangesloten op 
de Larserweg en is daar voorzien van een verkeerslichteninstallatie. Voor de 
doorgaande buslijn Lelystad – Harderwijk zijn ter hoogte van deze aansluiting 
korte  busstroken aangelegd waardoor busverkeer vrij van de hoofdweg kan 
halteren. 
 
Bij de inrichting van de polder was de Eendenweg een rechte weg tussen 
Knarweg en Larserweg. Omdat hierdoor te weinig mogelijkheden ontstonden 
voor de aanleg van luchthavengebonden bedrijven tussen de Eendenweg en de 
taxibaan, is de Eendenweg in de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw 
omgelegd en voorzien van een nieuwe aansluiting op de Larserweg. Het 
Larserpad is daarbij ter hoogte van de aansluiting van de Larserweg van de 
Eendenweg afgebogen. Vanaf de Larserweg tot aan de ingang bij het Aviodrome 
is langs de Eendenweg door de gemeente Lelystad een vrij liggend fiets- en 
voetpad op het terrein van Lelystad Airport aangelegd. 
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De luchthaven kent drie aansluitingen op de Eendenweg. De aansluitingen ter 
hoogte van het Nationaal Themapark Aviodrome en het luchthavengebouw zijn 
de drukste aansluitingen. De Eendenweg kent nog steeds een maximum 
toegelaten snelheid van 80 km. Er is sprake ven een grote hoeveelheid 
doorgaand verkeer naar de achterliggende verkeersinstituten. Door de vele 
aansluitingen, de bochten en het ontbreken van een fietspad langs het grootste 
deel van deze weg is sprake van een toenemend gevaarlijk situatie. Lelystad 
Airport dringt sinds 2004 aan op verlaging van de maximum snelheid in 
combinatie met verkeersremmende maatregelen. 
 

2.2.2 Ontstaan huidige ruimtelijke structuur Lelystad Airport 
De ontwikkelingshistorie van het banenstelsel en het areaal zijn bepalend 
geweest voor de huidige ruimtelijke structuur. De ontwikkeling van de luchthaven 
heeft de afgelopen decennia plaats gehad ten zuiden van het huidige 
banenstelsel. 
 
Langs het platform bevinden zich een klein passagiersgebouw met onder andere 
horecafuncties en de verkeerstoren. Aan de landzijdige kant van het 
passagiersgebouw bevindt zich een parkeerterrein. 
 
In de jaren 1973-1987 zijn alle platformgebonden bedrijven geplaatst in een 
langgerekte strook langs de bestaande taxibaan. Dit wordt aangeduid als 
bedrijventerrein 1. Om vanaf 1987 te kunnen voldoen aan de behoefte van het 
vestigen van meer platformgebonden bedrijven, zijn dwars op de bestaande 
taxibaan aansluitingen gemaakt . Hierdoor werd het mogelijk de bedrijventerrein 
2 en 3 te ontwikkelen. Bij bedrijventerrein 2 is gekozen om de bedrijven in een 
carrévorm rond een centraal platform te plaatsen. Bij grote bedrijvigheid blijkt 
daar in de praktijk het ontbreken van platformen voor elk individueel bedrijf een 
probleem. Bij bedrijventerrein 3 is daarom gekozen om binnen dit bedrijventerrein 
te voorzien in een volwaardige taxibaan waarop elk bedrijf via een eigen platform 
een eigen aansluiting heeft. De bedrijventerreinen 1 en 2 zijn sinds 1993 vol. Van 
het bedrijventerrein 3 is de noordwestzijde volledig uitgegeven. De zuidoostzijde 
is nog niet uitgegeven en biedt ruimte voor de bouw van grotere hangaars (tot en 
met type Boeing 737). 
 
In 2001 is de bouw van het luchtvaartthemapark Aviodrome van start gegaan. Dit 
is de opvolger van het tot 2001 op Schiphol Centrum gevestigde 
luchtvaartmuseum Aviodome. Op die locatie had het museum geen 
uitbreidingsmogelijkheden meer. Voor een groei van het museum en het kunnen 
voldoen aan de hedendaagse vraag naar een dynamisch museum, was vestiging 
op een actieve luchthaven met een volwaardige aansluiting op het 
taxibaanstelsel een voorwaarde. Na een langdurige selectie is daarbij Lelystad 
Airport als meest kansrijke vestigingsplaats gekozen. Deze keuze werd 
ondersteund door de Provincie Flevoland en de Gemeente Lelystad die dit 
themapark zien als een belangrijke onderdeel van de toeristische as Enkhuizen-
Lelystad-Harderwijk-Apeldoorn. 
 
De huidige ruimtelijke structuur vormt het vertrekpunt voor de toekomstige 
ruimtelijke inrichting. Toen in 2001 besloten werd dat Lelystad Airport ook open 
gesteld zou worden voor geregeld verkeer ,was een keuze noodzakelijk waar het 
areaal voor afhandeling van dit verkeer een plaats zou krijgen binnen het 
aangewezen luchtvaartterrein. Al spoedig bleek dat binnen het bestaande 
bedrijventerrein daarvoor onvoldoende mogelijkheden waren. Vanuit het oogpunt 
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van beheersbaarheid en veiligheid is het bovendien gewenst om ongeregeld en 
geregeld verkeer waar mogelijk te scheiden.  
 
In 2004 is daarom de keuze gemaakt om aan de noordwestzijde binnen het 
bestaande luchthaventerrein een nieuw areaal te ontwikkelen voor de 
afhandeling van geregeld verkeer. Deze keuze biedt bovendien de beste 
mogelijkheden om het gemeentelijk bedrijventerrein Larserpoort optimaal te laten 
profiteren van de uitstraling van een internationale luchthaven. Vanwege de 
ligging kan ook de aansluiting richting autosnelweg en een kwalitatief 
hoogwaardige openbaar vervoerverbinding zo het beste gerealiseerd worden.  
De gekozen locatie voor de terminal en platformen is als zodanig ook de basis 
geweest bij de berekeningen voor de milieueffectrapportage. 
 

2.2.3 Inrichtingsprincipes voor de luchthaven 
Luchthavens kennen een redelijk uniform indelingspatroon. Er is altijd sprake van 
een landzijde en een luchtzijde waar tussen zich de overslaglijn voor goederen 
en personen bevindt. Lelystad Airport wordt opgezet als een luchthaven waar in 
eerste aanleg circa 2,5 miljoen passagiers per jaar kunnen worden afgehandeld. 
Een toekomstige doorgroei moet planologisch niet onmogelijk gemaakt worden. 
Hiervoor wordt verwezen naar het standpunt van het kabinet.  
 
Vanwege het te verwachten verkeerssegment (OD-reizigers) en de relatief 
beperkte omvang van het verkeer is deze luchthaven nog redelijk simpel van 
opzet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld mainports waarbij tientallen miljoenen 
passagiers worden afgehandeld, met daarbij ook transferstromen. Dergelijke 
grote luchthavens kennen veelal een complexere opzet waarbij 
passagiersstromen worden gescheiden. Bij Lelystad Airport is daarvan geen 
sprake. Voor de opzet van Lelystad Airport kan dan ook worden uitgegaan van 
een opzet zoals deze op veel regionale luchthavens in binnen- en buitenland is te 
vinden.  
 
Uitgangspunt bij de luchthavenplanning is het adequaat accommoderen van het 
luchthavenproces in al haar facetten en onderlinge verbanden. In de beschrijving 
van het programma in het volgende hoofdstuk wordt op systematische wijze de 
samenhang weergegeven tussen de functionele gebiedsdelen van het 
luchthavenareaal en de hierbij behorende specifieke ontwikkelingen. Hierbij gaat 
het om de volgende onderdelen:  
 

Landzijde 
In het landzijdig deel liggen direct voor de terminal de voorrijwegen voor zowel 
openbaar als particulier vervoer. Aankomende en vertrekkende passagiers 
worden op dezelfde laag afgehandeld waarbij vertrek en aankomst zich achter 
elkaar bevinden.  
 
Er is meestal sprake van meerdere parkeerterreinen waarbij differentiatie in tarief 
plaats vindt. Hoe dichter bij de terminal hoe hoger de tarieven. De 
parkeerplaatsen het dichtst bij de terminal zijn vaak voorbehouden aan kort 
parkeren of voor het tijdelijk parkeren van huurauto’s. 
 
Op het voorterrein van de luchthaven krijgen die functies een plaats die een 
directe relatie hebben met de luchthaven zoals hotel, tankstation, en kantoren 
van luchtvaartbedrijven. Dit kantorenpark kan echter ook plaats bieden aan 
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bedrijven die niet specifieke luchtvaartbedrijven zijn maar die vanwege hun 
bereikbaarheid, activiteiten of gewenste internationale uitstraling zich bij voorkeur 
op een luchthaven vestigen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan 
reisorganisaties, internationale dienstverleners en bedrijven die ondersteunende 
diensten leveren ten behoeve van bedrijven op de luchthaven zoals bijvoorbeeld 
schoonmaak, tijdelijke werkkrachten en beveiliging. 
 
Hoe beter het voorterrein van de luchthaven en het aansluitende bedrijventerrein 
in elkaar overlopen, hoe aantrekkelijker het vestigingsklimaat is. Bedrijven op de 
luchthaven kunnen zo ook optimaal profiteren van de bereikbaarheid van de 
luchthaven. 
 

Passagiersgebouw/Terminal 
Voor een regionale luchthaven als Lelystad wordt vanwege de voornoemde 
relatieve eenvoud van de processen en beperkte grootte over het algemeen 
gekozen om het afhandelingsproces voor passagiers op één laag te laten 
plaatsvinden. In een tweede laag kunnen dan functies worden ondergebracht 
zoals (luchthaven)kantoren, horeca, lounges en vergaderaccommodatie.  
 
In de terminal moet een zeer strakke scheiding worden aangebracht tussen een 
onbeveiligd (landzijdig) en een beveiligd (luchtzijdig) deel. In het beveiligde deel 
mogen zich alleen passagiers en goederen bevinden die een veiligheidscontrole 
gepasseerd zijn. Ook voor de horecavoorzieningen en verkoopgelegenheden in 
dit deel geldt dit beveiligingsregiem. Bovendien dient bij zowel aankomende als 
vertrekkende passagiers een scheiding te worden aangebracht tussen Schengen 
en non-Schengen passagiers. Voor deze laatste groep is de luchthaven een 
(Europese) buitengrens waarbij een controlepost dient te worden gepasseerd.  
 
De tijd dat luchthavens ‘Kathedralen van de luchtvaart’ waren, is voorbij. Van een 
luchthaven wordt verwacht dat hij efficiënt opgezet en overzichtelijk is. Een 
passagier moet zich zo ongehinderd mogelijk door het proces kunnen begeven. 
Aan de andere kant moet die passagiers op zijn weg door het proces optimaal de 
mogelijkheden van de luchthaven op het gebied van horeca, verkoop en 
dienstverlening aangereikt krijgen. Het moeten bij voorkeur goede en herkenbare 
formules zijn waarbij kwaliteit en snelheid voorop staan. Hoewel een passagier 
bij voorkeur zo kort mogelijk in een terminal verblijft moet deze zo opgezet zijn 
dat zij uitnodigt tot een langer verblijf.  Ook voor afhalers, wegbrengers en 
recreanten moet de luchthaven een aantrekkelijke omgeving zijn die uitnodigt tot 
een verblijf. Daarbij is het essentieel dat er ook voor niet passagiers zicht is op 
de vliegtuigen en het afhandelingsproces. 
 
Luchtzijde 
Voor een regionale luchthaven met een dergelijke grootte als boven beschreven, 
is een enkele baan voldoende voor de afhandeling van het geregelde verkeer. 
Omdat Lelystad Airport ook een aanzienlijke hoeveelheid ongeregeld verkeer zal 
afwikkelen is het echter wel gewenst om geregeld en ongeregeld verkeer via 
aparte taxibanen en op aparte platformen af te handelen. Daarom is de keuze 
gemaakt om voor het geregelde verkeer een nieuw areaal te ontwikkelen in de 
noordwesthoek van het bestaande luchthaventerrein. Het bestaande deel van de 
luchthaven houdt haar functie voor ongeregelde luchtvaart en recreatie. Ook 
ondersteunende functies voor de geregelde luchtvaart, zoals bijvoorbeeld 
hangaarfaciliteiten kunnen in het bestaande areaal worden ondergebracht. 
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In het nieuwe areaal komt voor de nieuwe terminal een platform waarop de 
afhandeling van vliegtuigen plaatsvindt. In eerste instantie wordt voorzien in 6 
opstelplaatsen. Uitbreiding tot 15 opstelplaatsen is mogelijk. Tussen de terminal 
en het platform komt een weg voor luchtzijdig verkeer.  
 
Banenstelsel 
Voor de afhandeling van het verkeer is, als gezegd, in principe een enkele start- 
en landingsbaan voldoende. Omdat Lelystad Airport een grote hoeveelheid 
ongeregeld verkeer zal behouden is het gewenst voor zover mogelijk dit verkeer 
te scheiden van het geregeld verkeer. Dit wordt bereikt door deze soorten 
verkeer hun eigen taxibaan ter weerszijden van de start- en landingsbaan te 
geven. Tevens wordt hiermee voorkomen dat taxiënd verkeer telkens een in 
gebruik zijnde start- en landingsbaan moet kruisen. 
 
Weginfrastructuur 
Het is gewenst dat het nieuwe afhandelingsareaal een volwaardige aansluiting 
krijgt op de Larserweg. De aansluiting op de Larserweg ter hoogte van het 
nieuwe afhandelingsareaal zal een intensiever gebruik kennen dan de huidige 
aansluiting nabij de Eendenweg. Er wordt van uitgegaan dat de aansluiting van 
de Eendenweg op de Larserweg gehandhaafd wordt.  
 
Het is noodzakelijk het Larserpad te ontwikkelen tot een volwaardige 
tweebaansweg om het interne verkeer tussen het oude en nieuwe deel van de 
luchthaven op te kunnen afwikkelen. Hieronder bevindt zich ook langzaam 
verkeer zoals afhandelingsmaterieel dat zowel in het oude en nieuwe areaal 
gebruikt zal worden en bij voorkeur buiten het landingsterrein om van het ene 
naar het andere areaal zal moeten worden vervoerd. 
 

2.2.4 Ruimtelijke kwaliteitseisen  
Voor het nieuwe areaal kan een duidelijke keuze gemaakt worden in de 
gewenste beeldkwaliteit en het inrichtingspatroon. Voor het bestaande areaal 
moet rekening gehouden worden met de reeds ontstane structuur en aanwezige 
bebouwing. Voor dit gebied zijn beeldkwaliteitsplannen opgesteld in 1994 en 
2002. Deze plannen kunnen voor een deel gehandhaafd worden. 
 
Nieuwe areaal 
De luchthaven is primair een knooppunt in een verkeersnetwerk tussen 
luchtvervoer, openbaar vervoer en particulier vervoer. Bij de inrichting van het 
nieuwe areaal dient het verkeersproces dan ook centraal te staan. Het 
verkeersproces bestaat uit het afhandelen van vliegverkeer, de 
passagiersstromen door de terminal en het afwikkelen van het landzijdig verkeer. 
 
De verkeersinfrastructuur is leidend voor de stedenbouw. Dat betekent dat de 
overzichtelijkheid, de oriëntatie en het comfort van de passagier, de gebruiker en 
de bezoeker voorop staan. De gebouwen zijn op een ordelijke manier ten 
opzichte van elkaar gerangschikt en zijn ondergeschikt aan het geheel.  
 
Lelystad Airport zet zich in voor een goede OV-ontsluiting conform het vigerende 
kabinetsbeleid. Een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding naar het 
toekomstige station Lelystad Zuid zal zeer waarschijnlijk de vorm krijgen van een 
bus op vrije busbaan die zodanig wordt opgezet dat een toekomstige omzetting 
in een railverbinding niet onmogelijk is. Deze hoogwaardige openbaar 
vervoerverbinding moet aan beide zijden goed aansluiten. Op het toekomstige 
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station Lelystad Airport  (de geplande halte Lelystad Zuid) moeten  trein en bus 
bij voorkeur op hetzelfde niveau op elkaar aansluiten. In een rijtijd van circa 5 tot 
7 minuten met zo min mogelijk haltes moet de afstand naar de luchthaven 
worden overbrugd. Op de luchthaven moet de bus de passagier direct in het 
vertrekproces brengen en ook voor aankomende passagiers een directe 
aansluiting geven.  De haltevoorziening van de bus direct voor de terminal is 
daarmee een essentieel onderdeel van de inrichting van het landzijdige deel van 
de luchthaven. 
 
Om het aandeel openbaar vervoer in het voor- en natransport zo hoog mogelijk 
te krijgen, zullen ook rechtstreekse busverbindingen aangeboden moeten kunnen 
worden naar stadscentra. Ook voor deze bussen moeten de haltes dicht bij de 
terminal zijn. Ook voor hotelbussen en pendelbussen naar verder gelegen 
parkeerterreinen moeten goede plaatsen beschikbaar zijn. Het is van groot 
belang dat voetgangers van en naar de terminal een logische en overzichtelijke 
route kunnen volgen naar de parkeerterreinen  
 
Binnen de voor haar aangegeven schaalgrootte zal Lelystad Airport ontwikkeld 
worden als een AirportCity. De AirportCity-formule bestaat uit een aantal 
elementen dat logisch met elkaar is verbonden en elkaar integraal versterkt. 
Luchthavenondernemingen zullen zich steeds verder ontwikkelen tot bedrijven 
die zich met hun commerciële dienstverlening niet alleen op de zakelijke markt 
richten, maar ook de consument direct aanspreken. 
De AirportCity formule combineert vervoer, infrastructuur, vastgoed en retail tot 
een logisch geheel aan inkomstenbronnen en is essentieel om heden ten dage 
een luchthaven kostendekkend te kunnen exploiteren. 
 
Lelystad is een stad die op drie locaties een stedelijke ontwikkeling realiseert. 
Aan de kust van het IJsselmeer ontwikkelt zich een stad aan het water met 
hoogwaardige horeca- en woonfaciliteiten. Dat Lelystad inmiddels de grootste 
IJsselmeerhaven is voor de traditionele vloot is daarbij van groot belang. Het hart 
van de stad zelf ondergaat de komende jaren een metamorfose waarbij het 
winkelaanbod naar een hoger plan wordt getild evenals de kwaliteit van het 
wonen in het centrum. In die stad worden de grootschalige voorzieningen op het 
gebied van onderwijs en maatschappelijke dienstverlening geconcentreerd.  
 
Lelystad Airport is het derde centrum van ontwikkeling waarbij de AirportCity 
unieke kwaliteiten in zich heeft die grote aantrekkingskracht heeft op 
internationaal georiënteerde bedrijven. Deze stadsontwikkeling op drie fronten 
behoeft niet te betekenen dat deze concurrerend zijn. Het is uniek dat een stad 
zo’n palet  aan mogelijkheden kan bieden aan het bedrijfsleven. Het aanbieden 
van vrijheid aan het bedrijfsleven in haar keuze is essentieel. Het bedrijfsleven is 
zelf het beste in staat om te bepalen waar zij optimaal kan functioneren en haar 
klanten optimaal kan bedienen.  
 
Bestaande areaal 
In het oude areaal aan de zuidzijde van het huidig banenstelsel zal getracht 
worden langs de overslaglijn een betere beeldkwaliteit te krijgen. Al jaren wordt 
hier getracht een zekere uniformiteit in de bouw van hangaars te krijgen waarbij 
horizontale daklijnen en gebruik van hoogwaardig gevelmateriaal essentieel zijn. 
Schuine daken worden alleen nog toegepast bij nieuwbouw indien deze 
plaatsvindt tussen gebouwen die  schuine daken hebben om ook zo weer 
uniformiteit te krijgen. 
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Het luchtvaartthemapark Aviodrome kent een verscheidenheid aan gebouwen en 
bouwstijlen die passen bij de tijdsperiodes die in het museum getoond worden. 
Toch moet ook met die verscheidenheid aan gebouwen een samenhangend 
geheel worden gesmeed. De uitbreidingsplannen van Aviodrome voorzien o.a. in 
de bouw van een tweede vleugel aan het bestaande expositiegebouw, een oude 
hangaar aan de rand van het terrein langs de Eendenweg en ontwikkeling van 
het landzijdig deel van het stationsgebouw Schiphol 1928. Er wordt gestudeerd 
op een grote hangaar met onderwijsfaciliteiten in de hoek van de 
Eendenweg/Larserweg. De luchthaven is echter van mening dat deze hoek 
beeldbepalend is voor de luchthaven en dat vastgoed hier van hoge kwaliteit 
moet zijn. Het is mogelijk dit terrein via een taxibaan te ontsluiten indien het 
Larserpad dichter langs de Larserweg wordt gelegd. Omdat nog niet duidelijk is 
welke functie aan dit gebied gegeven zal worden, wordt voorgesteld hier zowel 
de functie kantoren/uitbreiding luchtvaartthemapark mogelijk te maken.  
 
Er zijn aan de zuidoostzijde en zuidwestzijde van de luchthaven nog drie vlakken 
waarin ruimte is voor de bouw van hangaars. Er kan van worden uitgegaan dat 
deze allemaal zullen worden benut voor grotere of zakenluchtvaart. Ook een 
beperkte ontwikkeling van vracht binnen de gebruiksbeperkingen van de 
geplande luchthaven wordt niet uitgesloten. Het is van belang ook hier een 
eenheid na te streven in hoogte en materiaalgebruik. Deze drie vlakken zijn de 
zuidoostzijde van het bedrijventerrein en terreinen ter weerszijden van de te 
verlengen baan. 
 
Het geplande kantorenpark tussen de bestaande parkeerterreinen P 1 en P2 zal 
conform de eerdere inrichtingsvoorstellen maximaal 4 bouwlagen kennen. Hierbij 
kan het eerder uitgewerkte voorstel onverkort worden overgenomen. Wellicht 
wordt dit terrein in de beginperiode aangewezen als terrein voor lang parkeren. 
 
Het middenterrein aan de Flamingoweg/Maraboeweg is gedacht voor niet 
platformgebonden luchthavenondersteunende functies. 
 
De gehele strook grond tussen de Eendenweg en Roadrunnerlaan/Maraboeweg 
is bestemd voor waterbuffering in combinatie met (lage) groenvoorziening 
conform eerdere inrichtingsplannen. 
 
Landschap 
Flevoland heeft als nieuw ontwikkeld gebied een zeer bijzonder landschap. Het 
wordt vooral gekenmerkt door ruimte en overzichtelijkheid in de structuur. Het is 
zinvol deze structuur leidraad te laten zijn bij de ontwikkeling van de luchthaven. 
Geen luchthaven verstopt in het groen, maar een geheel dat duidelijk herkenbaar 
is in het landschap en waarbij de groenstructuur meer ondersteunend is dan 
overheersend. Ook in het huidige areaal zou die openheid bereikt moeten 
worden. De luchthaven ligt hier nog grotendeels verstopt achter groen.  
 
Architectuur 
In het nieuwe areaal moet een samenhang in bebouwing worden nagestreefd. 
De overgrote meerderheid van de gebouwen kan een functionele, efficiënte en 
zorgvuldige gedetailleerde uitstraling krijgen zonder decoratie. Ze hebben een 
horizontaal dak en een strak daksilhouet. De opbouw is compact. Het kleurpalet 
is beperkt en samenhangend. Op specifieke locaties worden gebouwen geplaatst 
met een bijzondere uitstraling.  
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2.3 Randvoorwaarden programma 
Waar mogelijk voldoet Lelystad Airport in haar plannen aan bestaand beleid. Het 
is echter onvermijdelijk dat gemeente en provincie hun beleid op sommige 
elementen zullen moeten aanpassen om een ontwikkeling tot volwaardige 
luchthaven mogelijk te maken. Zo gaat het bestaande detailhandels- en 
horecabeleid niet uit van vestiging van dergelijke functies op het 
luchthaventerrein. Toch zijn de functies essentieel voor een goed functionerende 
en renderende luchthaven.  
 
Ook het bestaande beleid van de gemeente om kantoren waar mogelijk in het 
stadscentrum te concentreren behoeft aanpassing. Bedrijven die kiezen voor 
vestiging op of nabij de luchthaven zullen dit specifiek doen vanwege die 
uitstraling en mogelijkheden van die luchthaven. Die bedrijven maken dus bewust 
een keuze om zich niet op de traditionele kantoorlocaties te vestigen. Van de 
betrokken overheden wordt verwacht dat zij deze marktconforme behoefte 
faciliteren. 
 
Of de gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen zullen moeten worden 
aangepast om de verkeerstromen van zowel particulier als openbaar vervoer 
naar de luchthaven mogelijk te maken valt nog te bezien. Uit berekeningen van 
Lelystad Airport is gebleken dat de bestaande wegenstructuur met een nieuwe 
directe aansluiting op de Larserweg de verkeersstroom (inclusief geplande 
autonome verkeersontwikkeling) kan afwikkelen. Ook een nieuwe aansluiting op 
de autosnelweg A 6 is daarvoor niet noodzakelijk. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar het door de gemeente in het kader van de integrale visie 
verrichtte onderzoek. 
 
Lelystad Airport ziet het huidige treinstation Lelystad niet als een goede 
mogelijkheid om door middel van een Hoogwaardige Openbaar 
Vervoerverbinding (HOV) een verbinding tot stand te brengen tussen 
spoorwegnet en luchthaven. Met name de in de afgelopen jaren rond het station 
gecreëerde verkeerssituatie heeft tot dit standpunt geleid. In lijn met de plannen 
die de Nederlandse Spoorwegen hebben ontwikkeld ziet Lelystad Airport het 
nieuwe station Lelystad Zuid als volwaardige mogelijkheid om een HOV 
aansluiting te maken. 
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3. ONTWIKKELINGSPLAN 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingsvisie technisch ingevuld. Het resultaat 
hiervan is weergegeven in onderstaande figuur (figuur 3.1). De toelichting op het 
plan wordt in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk gegeven. De 
deelgebieden aviation, non-aviation, bereikbaarheid, parkeren en omgeving 
worden hierbij onderscheiden.  
 
De planvorming voor elk der deelgebieden wordt telkens toegelicht voor de 
ontwikkelingsfasen 2,5 miljoen jaarlijkse passagiers (MAP) en 5 MAP, in 
overeenstemming met de Planologische Kernbeslissing (PKB) 2004. Waar 
wenselijk wordt een verder reikend perspectief geboden.  
 
Met enige groei van het ongeregeld verkeer (General Aviation) wordt in het plan 
rekening gehouden. 
 

figuur 3.1 Ontwikkelingsplan Lelystad Airport 
 

3.1 Het luchthaventerrein 
In figuur 3.3 is het huidige luchthaventerrein weergegeven welke wordt 
gekenmerkt door de ligging van de 05-23 start-/landingsbaan en de ten zuiden 
hiervan gelegen rolbaan. Het aan de zuidkant van het luchthaventerrein gelegen 
bedrijventerrein wordt via de luchthavenhoofdin-/uitgang aan de zuidelijke 
randweg (Eendenweg) ontsloten. 
 
Het aan de noordzijde van de S-/L-baan gelegen testcircuit van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer (RDW), het oefencircuit van het Politieverkeersinstituut 
(PVI) evenals de er tussenin gelegen circuits (o.a. in gebruik door de ANWB) 
behoren niet tot het luchthaventerrein. 
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guur 3.2 Luchtfoto Luchthaven Lelystad  

e ontwikkeling van de luchthaven voor de fasen 2,5 en 5 MAP kan binnen de 

Het gedeelte van het luchthaventerrein ten noordwesten van de baankop 23, wat 
bestemd is voor de ontwikkeling van een nieuw passagiersareaal, ter grootte van 
ca. 20 ha is onbebouwd grasland. Momenteel wordt dit gebied deels gebruikt 
voor het afhandelen van microlight vliegtuigen met een korte grasbaan. 

fi
 

figuur 3.3 Het huidige luchthaventerrein 
 
D
huidige grenzen van het luchthaventerrein plaatsvinden. Voor een verder 
reikende toekomst zijn in dit rapport geen plannen opgenomen. Wel zijn in het 
ontwikkelingsplan enkele strategische reserveringen aangegeven die dat 
mogelijk dienen te maken. 
 

05 23 
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3.2 Aviation 
De ontwikkeling van het aviation programma betreft het banenstelsel, het 
passagiersgebouw, het platform met de vliegtuigopstelplaatsen en overige 
voorzieningen voor het geregelde en ongeregelde verkeer, vliegtuigonderhoud, 
materieelonderhoud en materieelstalling. Deze worden in de volgende 
subparagrafen nader toegelicht.  
 
In onderstaande figuren zijn voor de 2,5 MAP en 5 MAP fase de gebieden 
aangegeven waarin de aviation activiteiten ontwikkeld worden. De uitbreiding van 
het banenstelsel in zowel de 2,5 MAP als 5 MAP fase is apart weergegeven in 
figuur 3.6en figuur 3.7. 
 

figuur 3.4 Aviation ontwikkeling 2,5 MAP.  
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figuur 3.5 Aviation ontwikkeling 5 MAP 
 

3.2.1 Banenstelsel 
De huidige 05-23 start-/landingsbaan is 1250 m lang en 30 m breed, en is 
hiermee gekenmerkt als ICAO Code 3C. De huidige baan wordt gebruikt voor de 
afhandeling van ongeregeld verkeer (“General Aviation”). De huidige baan is 
weergegeven in figuur 3.3. 
 
Bij het begin en de verdere ontwikkeling van het passagiersvervoer is een 
baanverlenging noodzakelijk. Met de in de PKB vastgelegde baanverlenging van 
2100 m, kan het inter-Europese luchtverkeer met ICAO code C vliegtuigtypen 
met maximale spanwijdte van 36m, waarvan de typen B737-800/900 en 
A320/A321 voorbeelden zijn, worden afgewikkeld.  
 
De configuratie van de verlengde S-/L-baan tezamen met de locatie van de 
rolbanen is weergegeven in de volgende figuur.  
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figuur 3.6 Banenstelsel bij 2,5 MAP 
 

figuur 3.7 Banenstelsel bij 5 MAP. Enkele additionele rolbanen (t.o.v. 2,5 MAP fase) zijn 
indicatief ingetekend.  
 

Baanlengte en -breedte 
Met de verlenging van de S-/L-baan tot 2100 m wordt de luchthaven 
gecategoriseerd volgens ICAO met Code Nummer 4; dit impliceert een 
wenselijke baanbreedte van 45 m.  
 
Echter, de maximale baanbreedte volgens de PKB bedraagt 30 meter. 
Overeenkomstig de conclusies van de uitgevoerde veiligheidsstudie over de 
baanbreedte van Lelystad Airport 2 , kan de baan worden uitgevoerd met een 
breedte van 30 meter waarbij aan beide zijden van de S-/L-baan schouders 
worden aangebracht van 7,5 meter breedte. Deze schouders worden uitgevoerd 
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2 Veiligheidsstudie baanbreedte Lelystad Airport, Juni 2007, Lelystad Airport 
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over de gehele lengte van de baan en hebben een gelijke sterkte als de S-/L-
baan zelf. Aanbevolen wordt om de randverlichting verzonken in de baan aan te 
brengen conform de aanbeveling uit bovengenoemde veiligheidsstudie.  
 

Locatie van de S-/L-baan 
De baan wordt op de locatie van de bestaande baan gelegd met asverschuiving 
van 7.5 m naar het Noorden om de afstand tot de huidige rolbaan te verbeteren 
tot 168 m (h.o.h.). De baankop 23 zal 100 m in noordelijke richting worden 
verschoven om de gehele baan zonder grondaankopen op eigen terrein te 
kunnen realiseren.  
 

Rolbanen 
Om te voorkomen dat toestellen bij gebruik van baaneinde 23 over de gehele S-
/L-baan naar het baaneinde moeten taxiën alvorens te keren om te kunnen start 
zal een nieuwe rolbaan worden aangelegd, gedimensioneerd voor ICAO-Code C 
toestellen op een afstand van 182,5 m van de S-/L-baan (h.o.h.).  
 
Ter plaatse van de verbinding van de parallel aan de S-/L-baan gelegen rolbaan 
met het platform wordt een dubbele rolbaan aangelegd. Een enkele verbindende 
rolbaan zou betekenen dat hier mogelijk een knelpunt ontstaat wanneer deze 
rolbaan niet gebruikt kan worden. Vanwege de ligging van de opstelplaats om 
vliegtuigen ijsvrij te maken zou, bij het aanleggen van slechts een enkele 
rolbaan, mogelijk het gebruik van de S-/L-baan tijdelijk gestaakt moeten worden 
wanneer een aankomend toestel de baan danwel de strip buiten de S-/L-baan 
niet kan verlaten op het moment dat een ander toestel wordt ontdaan van 
ijsvorming op de verbindende rolbaan met het platform.  
 
De volgende figuur (figuur 3.8) geeft de locatie van de “de-icing”-positie weer met 
de rijrichting van de vliegtuigen bij gebruik vaan baankop 05 voor vertrekkend 
(blauwe lijn) en aankomend (rode lijn) verkeer. 
 

figuur 3.8 De-icing positie 
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Afhankelijk van de groei van het luchtverkeer en de samenstelling van het 
luchtverkeer zal op enig moment de wenselijkheid kunnen ontstaan om 
vliegtuigen sneller de baan te laten verlaten zodat de baan eerder weer 
beschikbaar komt voor een vertrekkend vliegtuig. Hiervoor kunnen additionele 
rolbanen aangelegd worden (de zgn. “Rapid Exit Taxiways”). Echter bij de te 
verwachten verkeersintensiteit bij 2,5 MAP is hierin nog niet voorzien. Bovendien 
is de configuratie van dergelijke voorzieningen erg afhankelijk van verdeling van 
type vliegtuigen die van de S-/L-baan gebruik maken. In de tekening (figuur 3.7) 
zijn deze dan ook indicatief weergegeven.  
 
In de verdere toekomst zou het ook wenselijk kunnen zijn, mede in verband met  
de mogelijke ontwikkeling van platformgebonden activiteiten ten zuidoosten van 
baanuiteinde 05 om ook aan deze zijde een parallel aan de S-/L-baan gelegen 
rolbaan aan te leggen voor het ongeregelde verkeer. Deze wordt echter ook niet 
voorzien voor de 2,5 MAP dan wel 5 MAP fase. Deze zijn ook indicatief in de 5 
MAP fase tekening (zie figuur 3.7) ingetekend. 
 

Draagkracht van het baansysteem 
Het huidige stelsel van S-/L-baan en rolbaan is qua draagkracht niet geschikt 
voor frequente belastingen door Code C verkeersvliegtuigen. Derhalve moet 
ervan worden uitgegaan dat de vernieuwde configuratie van het banenstelsel en 
het gewijzigde gebruik een fundamentele reconstructie dan wel totale nieuwbouw 
zal vereisen. 
 
Bij de versterking/verlenging van de baan is een gefaseerde uitvoering voorzien. 
De verharding zal in eerste instantie ontworpen worden voor een beoogde 
levensduur van 10 jaar. Echter, het verhardingsontwerp zal dermate worden 
gedimensioneerd, dat het eenvoudig te versterken is voor de volgende decennia. 
De bepaling van het verhardingsontwerp is opgenomen in Bijlage B. 
 

3.2.2 Passagiersgebouw 
Het passagiersgebouw is voorzien aan de Noordzijde van de S-/L-baan, nabij 
baankop 23 (schetsmatig weergegeven in figuur 3.9). Dit areaal is geschikt om 
een passagiersgebouw te accommoderen tot een capaciteit van 5 MAP. In meer 
detail is de ontwikkeling van het gebouw, in samenhang met platform 
ontwikkeling en landzijdige ontwikkeling, weergegeven in figuur 3.9.  
 
De locatie van het gebouw is zo gekozen dat deze aansluitend aan de eerste 
ontwikkelingsfase van 2,5 MAP, aan beide zijden kan worden uitgebreid en dat, 
wanneer het RDW-terrein beschikbaar zou komen, het gebouw deze kant op, 
opnieuw kan worden uitgebreid.  
 
Een dergelijke ontwikkelingsrichting is vanuit luchthavenperspectief het 
voordeligst omdat dan het landzijdige gebied dat gebruikt kan worden voor 
hoogwaardige kantoorontwikkeling recht voor de terminal en voor parkeren, het 
grootst is, terwijl ook het platform centraler ten opzichte van het banenstelsel 
komt te liggen wat gunstig is voor de gemiddelde taxi-afstanden van vliegtuigen. 
 

Lelystad Airport Ontwikkelingsplan Lelystad-v4-voor gemeente.doc 
Ontwikkelingsplan - 21 - Proj. No. 016836 
  5 oktober 2007 



figuur 3.9 Locatie van passagiersgebouw en landzijdige ontwikkeling 
 
In figuur 3.10 is een aanzicht weergegeven van het passagiersgebouw. 
 

figuur 3.10 Artist Impression Passagiersgebouw Lelystad Airport 
 

Ruimtebehoefte 
Het passagiersgebouw zal in overeenstemming met het te verwachten 
marktsegment van het luchtverkeer relatief eenvoudig van opzet kunnen zijn.  
 
Een van de uitgangspunten voor de opzet van het nieuwe passagiersgebouw is 
dat een gefaseerde doorgroei mogelijk moet zijn. Daarom is er bij de opzet van 
het conceptontwerp van uitgegaan dat de verschillende gebouwonderdelen in de 
volgende fasen onafhankelijk van elkaar uitgebreid kunnen worden.  
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Er wordt uitgegaan van een modulaire bouw van het passagiersgebouw. De 
ruimtebehoefte van de eerste fase van 2,5 MAP bedraagt 14.400 m2. In de 
tweede fase is dit 24.375 m2 (zie Bijlage A voor de verdere uitwerking) 
 

 Footprint (m2) Totale ruimtebehoefte (m2) 
2,5 MAP 11,500 14,100 
  exclusief 2,400 m2 commerciële functies (optioneel) 
5 MAP 19,600 23,970 
  exclusief. 2,900 m2 commerciële functies (optioneel) 
10 MAP 37,000  

Tabel 3.1 Bepaling ruimtebehoefte 
 

Functionele indeling 
Voor de afhandeling van passagiers wordt een eenlaagse opzet aangehouden 
waarbij een verdieping zal worden aangelegd voor kantoren en andere 
commerciële functies.  
 
Vanaf de landzijde gezien bestaat de terminal uit een gecombineerde aankomst- 
en vertrekhal. In deze hal van ongeveer 25 meter diep, bevinden zich behalve de 
incheckbalies ook informatiebalies en commerciële voorzieningen.  
 
De vertrekhal biedt ook toegang tot winkels, horeca, kantoren en een 
bezoekersterras op de verdieping. Een deel van deze voorzieningen, zoals op de 
verdiepingstekening (zie Bijlage D) is aangegeven, is benodigd in de 2,5 MAP 
fase. Een ander deel, circa 2400 m², is optioneel en kan al naar gelang de 
ontwikkelingen ingevuld worden. Op de verdieping is ook ruimte gereserveerd 
voor de techniekruimten.  
 
Direct achter de vertrekhal bevinden zich de functies die de scheiding tussen 
land- en luchtzijde vormen, waaronder de veiligheidscontroles van de uitgaande 
bagage, de bagage reclaim ruimte, kantoren en de passagiers-controle 
faciliteiten.  
 
Van hieruit bereiken de passagiers de centrale vertreklounge aan luchtzijde met 
voorzieningen voor winkels en horeca. De scheiding tussen het Non-Schengen 
en Schengen gedeelte in de vertreklounge wordt gevormd door de 
paspoortcontrole.  
 
Er zijn gescheiden aankomstgebieden voor Non-Schengen en Schengen 
passagiers. Non-Schengen passagiers passeren eerst de paspoort immigratie 
controle, de bagage reclaim hal en de douane controle alvorens de aankomsthal 
te betreden, terwijl de Schengen passagiers de keuze hebben om direct via de 
lounge naar de aankomsthal te gaan of, indien ze bagage moeten ophalen, via 
de bagage reclaim hal.   

Lelystad Airport Ontwikkelingsplan Lelystad-v4-voor gemeente.doc 
Ontwikkelingsplan - 23 - Proj. No. 016836 
  5 oktober 2007 



figuur 3.11 Artist Impression Passagiersgebouw vanaf de landzijde 
 
De ontwerpaannames die ten grondslag liggen aan de berekening van de 
ruimtebehoefte in het passagiersgebouw zijn in Bijlage A samengevat. 

 
De functionele indeling van de begane grond en de verdieping en een 
bijbehorende dwarsdoorsnede zijn weergegeven in Bijlage E. 
 
Voor het maken van het functionele ontwerp voor het passagiersgebouw zijn de 
verschillende verkeersstromen geanalyseerd. Op basis van het uitgangspunt van 
gelijkvloerse passagiersafhandeling zijn deze stromen weergegeven in figuur 
3.12. 
 

figuur 3.12 Passagiersstromen  

Non-Schengen 
 aankomst 

Schengen aankomst 

Non-Schengen vertrek 

Schengen vertrek 
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Check-in hal 
Voor de eerste fase zijn 23 check-in balies berekend. Ongeveer 5 balies hiervan, 
ca. 20 %, zijn bestemd voor odd-size bagage check-in, first & business class 
passagiers en airline check-in. In de 5 MAP fase wordt uitgegaan van 40 check-
in balies. 
 
Security faciliteiten 
In de eerste fase is ruimte voor 5 security opstelposities opgenomen, waarvan er 
1 bestemd is voor staff / crew.  
In de 5 MAP fase wordt uitgegaan van 8 security opstelposities. 
 
Centrale vertreklounge 
Er zijn 4 uitgangen opgenomen voor Schengen passagiers en 1 uitgang voor 
Non-Schengen passagiers.  
 
Aankomst 
In het concept is rekening gehouden met gescheiden aankomstgebieden voor 
Non-Schengen en Schengen passagiers om kruisende passagiersstromen op het 
platform zoveel mogelijk te voorkomen.   
 
Echter ingeval van een zeer gering Non-Schengen aandeel (kruisende stromen 
treden zelden of geheel niet op) kan ook uitgegaan worden van een 
gecombineerd aankomstgebied met extra voorzieningen (paspoortcontrole) voor 
aankomende Non-Schengen passagiers.  
 
Bagage reclaim hal 
In de eerste fase zijn 2 bagage reclaimbanden opgenomen. De lengte per band 
is ca. 45m. In de 5 MAP fase wordt uitgegaan van 4 reclaimbanden. Voor 
aankomende Non-Schengen passagiers is ook ruimte voor douane faciliteiten 
gereserveerd. 
 
Bagageafhandeling 
De afhandeling van de in- en uitgaande bagage vindt plaats op begane grond 
niveau. Vanwege kruisende bagagebanden op verschillende niveaus moet ter 
plaatse van het bagageafhandelingsgebied rekening gehouden worden met een 
verdiepingshoogte van ca. 6,5 meter.     
 

Commerciële voorzieningen 
Zowel aan de luchtzijdige kant, centrale vertreklounge en in beperkte mate de 
reclaim hal, als aan de landzijdige kant, vetrek- en aankomsthal, van het 
passagiersgebouw zijn gebieden voor commerciële voorzieningen opgenomen. 
Deze voorzieningen bestaan uit winkels, horeca, verhuurbare kantoren en 
eventueel first en business class lounges. Een deel hiervan bevindt zich op de 
verdieping.  
 

Personeelsvoorzieningen 
Op de begane grond en op de verdieping zijn centraal in het middengedeelte van 
het gebouw personeelsvoorzieningen gepland. Deze faciliteiten zijn onder te 
verdelen in ruimtes voor kantoren personeel, rustruimtes, was- en kleedgebieden 
en toiletten. 
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figuur 3.13 Artist Impression Passagiersgebouw vanaf de luchtzijde  
 

figuur 3.14 Artist Impression Passagiersgebouw vanaf de luchtzijde  
 

3.2.3 Vliegtuigopstelplaatsen 
Opstelplaatsen voor 2,5 MAP 
In deze eerste fase wordt een aantal van 6 vliegtuigopstelplaatsen aangehouden. 
De dimensionering van de vliegtuigopstelplaatsen is gebaseerd op een ICAO-
Code C opstelplaats, geschikt voor vliegtuigen met een spanwijdte tot maximaal 
36m. Om de omkeertijden van vliegtuigen te minimaliseren en tegelijkertijd de 
operationele kosten hiervan te beperken wordt ervan uitgegaan dat in deze fase 
de vliegtuigen op het platform op eigen kracht taxiën, zowel bij aankomst als bij 
vertrek (“power-in, power-out”).  
 
Deze configuratie van het platform is flexibel voor toekomstige uitbreiding van het 
aantal opstelplaatsen omdat bij het wijzigen van de operaties van “power-in, 
power-out” naar “power-in, puch-back”) de toestellen gedraaid kunnen worden 
zodat ze loodrecht op het passagiersgebouw komen te staan. Hierdoor kunnen 
de toestellen dichter bij elkaar geplaatst worden zodat hetzelfde platform plaats 
biedt aan maximaal 10 toestellen. Om deze mogelijkheid open te houden zal wel 
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het gehele platform op de voor het opstellen van vliegtuigen noodzakelijke 
sterkte worden aangelegd.  
 
Om de loopafstand van het passagiersgebouw tot aan de vliegtuig trap te 
minimaliseren worden de vliegtuigopstelplaatsen lineair tegen het 
terminalgebouw geplaatst. Deze configuratie is in onderstaande figuur 
weergegeven. 
 

figuur 3.15 Platformconfiguratie voor 6 opstelplaatsen 
 

Opstelplaatsen voor 5 MAP 
Het aantal opstelplaatsen dat nodig is voor de operationele afwikkeling van het 
verkeer bij 5 MAP is op basis van een aantal aannames bepaald. De aannames 
berusten deels op ervaringen in soortgelijke situaties bij andere luchthavens. 
Tabel 3.2 geeft inzicht in de aannames en het gebruikte rekenproces. Het aantal 
benodigde vliegtuigopstelplaatsen bedraagt aldus 13 voor de 5 MAP fase van 
ontwikkeling.  
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Platform vliegtuigen 5 MAP

jaarlijkse passagiers 5,000,000
verhouding piek uur/ jaargetal 0.04%
piek uur verkeer 2 richtingen 2,000
verhouding departure / arrival 65%
piek uur verkeer 1 richting 1,300
aantal PAX per vliegtuigbeweging 100
omdraaitijd + 20 min reserve [min] 50
aantal theoretische vliegtuigopstelplaatsen 10.8
percentage reservecapaciteit 20%
extra vliegtuigopstelposities 2.2

Totaal aantal vliegtuigopstelposities 13

Tabel 3.2 Benodigd aantal vliegtuigopstelplaatsen op basis van kengetallen 
 
In de 5 MAP fase zijn 15 opstelplaatsen gepland op het platform. Vanwege het 
hogere ruimtegebruik van de “power-in, power-out” configuratie die bij 2,5 MAP 
gebruikt wordt is deze veranderd naar “power-in, push-back”. Hierdoor wordt het 
ruimtegebruik met ca. 50% per opstelplaats verminderd. Echter deze configuratie 
betekent dat voertuigen gebruikt moeten worden voor het terugdrukken van de 
toestellen op de platform-rolbaan. Hierdoor zullen de operationele kosten hoger 
worden. Echter, vanwege het aantal opstelplaatsen , de frequentie van het 
gebruik van deze opstelplaatsen en het efficiëntere gebruik van de beperkt 
beschikbare ruimte, is deze investering nodig. 
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figuur 3.16 Platform Layout met 15 opstelplaatsen 
 

Opstelplaatsen voor General Aviation 
Het bestaande ruimtebeslag voor ongeregeld verkeer kan worden gehandhaafd. 
Operationele afwikkeling van dit type verkeer blijft zo goed mogelijk gescheiden 
van het beoogde passagiersvervoer. Voor mogelijke verdere ontwikkeling van het 
General Aviation verkeer wordt in het ontwikkelingsplan rekening gehouden met 
een uitbreiding van het platform in zuidelijke richting met een vestiging van 
additionele voorzieningen langs de rand van het uitgebreide platform. 
 
Omdat deze uitbreiding onafhankelijk van de ontwikkeling van het aantal 
passagiers plaats vindt zijn deze gebieden in zowel figuur 3.4 (2,5 MAP) als 
figuur 3.5 (5 MAP) opgenomen. 
 

3.2.4 Secundaire functies 
Op diverse locaties op het terrein is ruimte opgenomen voor ondersteunende 
faciliteiten. Ten westen van baankop 05, tegen de grens van het 
luchthaventerrein is ruimte gereserveerd voor een brandstofdepot, ten noorden 
van baankop 23 kunnen voorzieningen voor “ground support equipment” (GSE) 
worden gesitueerd. Deze en overige voorzieningen zoals bv. onderkomen voor 
sneeuwruimingsvoertuigen, hebben een geringe ruimtelijke behoefte en kunnen 
op diverse locaties op de luchthaven worden gesitueerd. 
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Gelegen tussen het areaal voor General Aviation liggen de verkeerstoren en een 
brandweerpost. Aan de Eendenweg ligt nu reeds een gebouw voor de 
Technische Dienst, waarbij ruimte is gereserveerd voor een eventuele uitbreiding 
hiervan. 
 
De mogelijke stationering van vliegtuigen op de luchthaven betekent dat op de 
luchthaven mogelijk ook onderhoudsvoorzieningen aangelegd zullen worden. 
Hiervoor wordt in het terrein ten zuiden van de S-/L-baan een reservering 
opgenomen. Dit terrein is geschikt om onderhoud te verrichten aan de 
maatgevende toestellen (ICAO code C).  
 
Omdat deze uitbreidingen relatief onafhankelijk van de ontwikkeling van het 
aantal passagiers kan plaatsvinden zijn de gebieden gereserveerd voor 
secundaire functies in zowel figuur 3.4 (2,5 MAP) als figuur 3.5 (5 MAP) 
weergegeven. 
 

3.3 Non-aviation 
De ontwikkeling van de non-aviation activiteiten loopt niet automatisch gelijk met 
de ontwikkeling van het  aantal passagiers. Diverse andere factoren bepalen 
mede deze ontwikkeling. Daarom is bij de non-aviation de bespreking aan de 
hand van de ontwikkeling van passagiersaantallen losgelaten. In onderstaande 
tekening zijn de gebieden opgenomen die voor non-aviation ontwikkeld kunnen 
worden.  
 

figuur 3.17 Non-aviation ontwikkeling 
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Commerciële ontwikkeling  
De huidige bedrijfsterreinen aan de zuidzijde van de S-/L-baan zijn in de loop der 
jaren bijna volledig bezet. De bedrijven die hier gevestigd zijn allen 
luchthavengebonden. In het gebied ten zuiden van de S-/L-baan gelegen gebied 
zijn nog een aantal kleinere arealen vrij voor de ontwikkeling van dergelijke 
functies.  
 
In het gebied ten noorden van het passagiersgebouw en het gebied tussen de 
bestaande parkeerplaatsen bij het bestaande passagiersgebouw kunnen ook niet 
luchthaven gebonden commerciële ontwikkelingen plaats vinden. Hiervoor wordt 
de gebiedsreservering overgenomen uit het inrichtingsplan 2001 voor dit gebied. 
 
Aan de noordzijde, aan de voorkant van het passagiersgebouw, is op dit moment 
een kleinschalige commerciële ontwikkeling voorzien. Aan de overzijde van de 
Meerkoetentocht wordt het bedrijventerrein Larserpoort ontwikkeld. Mede door 
de groei van het passagiersverkeer (ook afhankelijk van de aanleg van 
voldoende openbaar vervoer voorzieningen en de beschikbaarheid van naburige 
bedrijfsterreinen), is dit gebied erg aantrekkelijk voor bedrijven. Zoals in 
Hoofdstuk 2 beschreven kan de verbinding van het bedrijfsterrein Larserpoort 
met het voorterrein van de luchthaven een situatie opleveren waarin beide 
ontwikkelingen elkaar versterken. 
 
Omdat met name de uitbreiding van de landzijdige commerciële voorzieningen 
afhankelijk is van externe factoren (beschikbaarheid van kantoorruimte in 
gebieden buiten de luchthaven, kwaliteit openbaar vervoer, kwaliteit verbinding 
met het achterland) kan de snelheid waarmee deze ontwikkelingen plaatsvinden 
moeilijk ingeschat worden.  
 
Een aantal van deze gebieden die op langere termijn benut zouden kunnen 
worden om deze landzijdige commerciële ontwikkeling te herbergen, kunnen 
echter op korte termijn in veel gevallen voor parkeren gebruikt worden. Het 
tijdelijk gebruiken van gebieden die in principe op langere termijn voor 
commerciële ontwikkeling bedoeld zijn heeft als voordeel dat dichterbij de 
terminal geparkeerd kan worden zodat het invoeren van een shuttle service naar 
verder gelegen parkeerterreinen uitgesteld kan worden. 
 

Hotel 
Aan de zuidzijde van het banenstelsel ten zuiden van het huidige 
passagiersgebouw bevindt zich een hotel. Er wordt rekening gehouden met een 
(klein)schalige uitbreiding van het hotel.  
 
Volgend op de groei van het aantal passagiers kan de wenselijkheid ontstaan 
voor de ontwikkeling van een nieuw hotel nabij het passagiersgebouw. Dit hotel 
zou ten noorden van het passagiersgebouw gesitueerd kunnen worden in de 
ruimte die tevens is bestemd voor commerciële ontwikkeling. De wenselijkheid 
van een hotel hangt voornamelijk af van het type reiziger wat in de toekomst 
gebruik zal maken van de luchthaven en het al dan niet stationeren van 
vliegtuigen op de luchthaven waardoor rekening moet worden gehouden met de 
ontwikkeling van faciliteiten voor de bemanning van deze vliegtuigen. 
 

Recreatie (Aviodrome) 
Het huidige ruimtebeslag voor het Aviodrome blijft gehandhaafd. Bij gewenste 
uitbreiding zou eventueel het gebied aan de overzijde van het Larserpad op 
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termijn bij dit terrein gevoegd kunnen worden (zie ook hoofdstuk 2). Echter dit 
gebied kan in de toekomst ook ontwikkeld worden voor verdere commerciële 
ontwikkeling aan de Larserweg (zie ook hoofdstuk 2). 
 

3.4 Parkeren 
Voor de dimensionering van parkeervoorzieningen wordt een kengetal van 600-
1200 stuks per miljoen jaarlijkse passagiers gehanteerd. De parameter omvat 
zowel kort als lang parkeren. De aangenomen spreiding berust deels op een 
gewogen gemiddelde van een aantal regionale luchthavens, rekening houdend 
met type verkeer van de luchthaven en openbaar vervoer voorzieningen. 
Anderzijds is het gehanteerde kengetal zeer onzeker omdat het gebruik van de 
auto als voor- en natransportmiddel van veel factoren afhankelijk is. Als factoren 
worden genoemd: de beschikbaarheid en het gemak van openbaar vervoer, 
kosten van parkeren op het luchthaventerrein, duur van het buitenlandsverblijf, 
overheidsmaatregelen met betrekking tot het autogebruik. Als de 
invloedsfactoren die het autogebruik bevorderen elkaar versterken, kan het 
kengetal de waarde van de bovengrens bereiken.  
 
Kort parkeren wordt verondersteld plaats te vinden in de beloopbare nabijheid 
van het passagiersgebouw. Lang parkeren zal op diverse andere locaties op het 
luchthaventerrein kunnen plaatsvinden. Teneinde te bereiken dat de 
parkeerterreinen voor kort parkeren doelmatig worden gebruikt en dat zodoende 
een scheiding tussen kort en lang parkeren wordt doorgevoerd, zal een 
parkeerbeleid dat als middel het prijsmechanisme gebruikt, moeten worden 
ontwikkeld. 
 
De beschikbare ruimte voor kort parkeren nabij het passagiersgebouw wordt 
bepaald door de terreinafmetingen, het ruimtebeslag van het passagiersgebouw, 
de gewenste reservering voor commerciële ontwikkelingen en de goede 
inpassing van de openbaar vervoer voorzieningen. 
 
Voor lang parkeren zijn enkele terreinen aan de zuidzijde van de S-/L-baan 
beschikbaar die naar behoefte voor parkeren kunnen worden aangewend. De 
gebieden voor lang parkeren zullen van de mogelijkheid van passagiersvervoer 
van en naar het passagiersgebouw moeten worden voorzien. 
 
Wanneer de nu geplande ontwikkeling van zowel aviation als non-aviation in zijn 
geheel plaats vindt, betekent dat dat er in het areaal ten zuiden van de S-/L-baan 
geen ruimte meer is voor de aanleg van parkeervoorzieningen op eigen terrein. 
Wanneer de behoefte aan parkeerplaatsen daartoe noopt kan als oplossing voor 
het te kort aan parkeerplaatsen op het maaiveld het parkeerterrein voor het 
passagiersgebouw voorzien worden van meerlaagse parkeervoorzieningen (in de 
vorm van kelders dan wel verdiepingen boven het maaiveld). Echter het verdient 
aanbeveling om op deze lange termijn te zoeken naar andere oplossingen om op 
het maaiveld te kunnen blijven parkeren vanwege de kosten van de aanleg van 
meerlaagse parkeervoorzieningen.  
 

Parkeren – 2,5 MAP 
De berekende maximale ruimtebehoefte voor parkeren bedraagt volgens Tabel 
3.3 9 ha. In de eerste ontwikkelingsfase van 2.5 MAP is voor kort parkeren aan 
de landzijde van het passagiersgebouw een terrein van ongeveer 5 ha 
opgenomen. Aan de resterende ruimtebehoefte van 4 ha kan worden voldaan 
door een keuze te maken uit verschillende mogelijkheden. Uitgangspunt hierbij is 
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dat terreinen gereserveerd voor commerciële functies voorafgaand aan concrete 
toewijzing aan deze functie voor parkeren gebruikt kunnen worden.  
 

Aantal passagiers 2.5 MAP 
 ondergrens bovengrens 
parkeerplaatsen (pp) / MAP 600 1200 
aantal parkeerplaatsen 1500 3000 
M² / parkeerplaats 30 30 
Totale ruimtebehoefte 4.5 ha 9 ha 

Tabel 3.3 Parkeerbehoefte 2,5 MAP fase 
 
Met verwijzing naar het Ontwikkelingsplan (figuur 3.1) komen aldus de gebieden 
A, B en C die gereserveerd zijn voor commerciële ontwikkeling ook voor parkeren 
in aanmerking. Het gebied A kan daarbij een aanvulling vormen op de 
oorspronkelijke lay-out voor kort parkeren om zo te kunnen voorzien in de 
ruimtebehoefte voor kort parkeren nabij de terminal. Gebied B kan primair 
ingezet worden als ruimte voor lang parkeren.  
 
De gebieden C en D kunnen aangewend worden voor lang parkeren indien 
gebied B gebruikt gaat worden voor commerciële ontwikkeling.  
 
Vanwege de ligging op de overslaglijn tussen landzijde en luchtzijde moet gebied 
E worden gereserveerd voor toekomstige ontwikkeling van luchtvaartgebonden 
activiteiten. Op korte termijn echter, kan dit gebied ook worden gebruikt als 
overloopgebied voor lang parkeren.  
 
Indien de gewenste commerciële ontwikkeling van het gebied A nabij het 
passagiersgebouw snel tot stand komt kan de resterende ruimtebehoefte voor 
parkeren in het gebied ten zuiden van de S-/L-baan worden gebruikt. Dit is 
aangegeven in figuur 3.18. Hierin zijn ook de bestaande parkeervoorzieningen 
weergegeven (ter weerszijden van het voor passagiersparkeren bestemde 
gebied ten zuiden van de S-/L-baan). 
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figuur 3.18 Parkeerontwikkeling 2,5 MAP fase 
 

Parkeren –5 MAP 
De berekende maximale ruimtebehoefte voor parkeren bedraagt volgens Tabel 
3.4 18 ha. Afhankelijk van het gevoerde parkeerbeleid zal het nabij het 
passagiersgebouw gelegen terrein dat voor commerciële doeleinden is 
gereserveerd al dan niet aangewend kunnen worden voor een uitbreiding van het 
terrein voor kort parkeren.  
 
De flexibiliteit in de toewijzing van parkeerterreinen is gegeven door de 
beschikbaarheid van voldoende terreinen die ten zuiden van de S-/L-baan liggen. 
In figuur 3.19 is dit gevisualiseerd.  
 

Aantal passagiers 5 MAP 
 ondergrens bovengrens 
parkeerplaatsen (pp) / MAP 600 1200 
aantal parkeerplaatsen 3000 6000 
m² / parkeerplaats 30 30 
Totale ruimtebehoefte 9 ha 18 ha 

Tabel 3.4 Parkeerbehoefte 5 MAP fase 
 
Indien de tijdelijke parkeerterreinen moeten worden ontruimd om de primair 
gestelde functie  van de terreinen (aviation, dan wel commerciële ontwikkelingen) 
te laten gelden, dan zal een parkeervoorziening in een parkeergarage met 
meerdere lagen moeten worden voorzien, wanneer de huidige 
luchthavengrenzen bepalend zijn. 
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figuur 3.19 Parkeerontwikkeling 5 MAP fase 
 

3.5 Bereikbaarheid 
Ontwikkeling tot 2,5 MAP 
Het landzijdige terrein (zie Figuur 3.20) voor het passagiersgebouw met 
parkeervoorzieningen, (voor)rijwegen en een ruimtereservering voor commerciële 
ontwikkeling wordt aangesloten op de Larserweg en het Larserpad die daar 
parallel aan loopt middels gelijkvloerse kruisingen voor alle verkeersmodaliteiten. 
De wegen zijn op het terrein overal twee rijstroken breed, waarbij de bus op het 
terrein gebruikt maakt van dezelfde stroken als het autoverkeer. Ter plekke van 
de drop-off zone direct voor de terminal en de bufferplaats voor bussen en taxi’s 
in de hoek zijn de wegen verbreed met parkeerstroken. De hoeveelheid ruimte 
nabij de terminal die beschikbaar is voor commerciële ontwikkeling is 
gemaximaliseerd. 
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Figuur 3.20 Bereikbaarheid landzijde passagiersgebouw 
 
Schetsmatig is de bereikbaarheid van het passagiersareaal en lang 
parkeerterrein weergegeven in figuur 3.21. In de figuur zijn ook de bestaande 
parkeerterreinen aangegeven die gebruikt worden voor het parkeren van 
bezoekers van het Aviodrome en de bestaande faciliteiten. 
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figuur 3.21 Bereikbaarheid bij 2,5 MAP fase 
 

Ontwikkeling tot 5 MAP 
De luchthaven zal bij de groei naar 5 MAP geen wezenlijk gewijzigde 
toegankelijkheid vragen. Eventueel, afhankelijk van het gebruik van het nabij de 
terminal gelegen gereserveerde terrein voor commerciële doeleinden, kan een 
uitbreiding van de openbaar vervoer routing worden overwogen (zie figuur 3.22). 
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figuur 3.22 Bereikbaarheid bij 5 MAP fase 
 
De landzijdige ontwikkeling van Lelystad Airport kan in de toekomst aangesloten 
worden op de structuur die uitgelegd wordt vanuit het bedrijventerrein 
Larserpoort. Op deze manier ontstaat een logisch stedenbouwkundig geheel aan 
de Larserweg. 
 
Een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding kan het bedrijventerrein 
en de luchthaven ontsluiten. Deze lijn is niet alleen een sterke zicht-as richting de 
luchthaven, maar biedt tevens de kans om zich tot een sterke ruimtelijke drager 
van het bedrijventerrein te ontwikkelen.  
 

3.6 Omgeving/ Reservering van terreinen 
Er zijn een aantal gebieden buiten de huidige grenzen van het luchthaventerrein 
gereserveerd.  
• Gebied I is een strategische reservering, bepaald door zijn ligging t.o.v. S-/L-

baan, rolbaan en de terminal. Gezien zijn gunstige locatie, ligt het voor de 
hand dit gebied in een later stadium in te zetten voor de uitbreiding van de 
platforms en het verlengen van platformrolbanen. Vanwege de nabijheid van 
het passagiersgebouw is dit gebied ook erg geschikt voor de ontwikkeling van 
parkeerterreinen en hoogwaardig vastgoed. 

• Gebied II kan aangemerkt worden als een ruimtereservering voor 
luchtvaartdoeleinden. In de huidige plannen zullen in het gebied 
lichtopstanden geplaatst moeten worden als onderdeel van de 
verlichtingsinstallatie (“ILS”).  

• Gebied III tenslotte is een ruimtereservering die door de Provincie Flevoland 
is opgenomen in het Omgevingsplan 2006. 
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Bovenstaande reserveringen zijn opgenomen in het ontwikkelingsplan zoals 
weergegeven in figuur 3.1 en in Bijlage D. 
 

3.7 Milieueffecten 
Voor de voorgestelde ontwikkeling van de luchthaven in de 2,5 MAP fase zijn de 
te verwachten milieueffecten onderzocht (zie voor een uitgebreide beschrijving 
het Milieueffectrapport Toekomst Lelystad Airport (fase 2), Maart 2007). Tevens 
zijn voor het geluid randvoorwaarden gesteld aan de ontwikkeling van de 
luchthaven in de PKB uit 2004. De milieueffecten zijn in de MER getoetst aan 
deze in de PKB omschreven randvoorwaarden. 
 
In deze paragraaf zijn de belangrijkste conclusies uit bovengenoemde MER 
overgenomen. Deze conclusies zijn gebaseerd op het in de MER opgenomen 
“Planalternatief”. 
 

Geluid 
De randvoorwaarden die in de PKB Maastricht en Lelystad zijn vastgesteld, 
gelden als kader voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Zowel de Ke- als de 
BKL-contouren wijken af van de grenzen die in de PKB worden genoemd, maar 
de overschrijdingen blijven in alle gevallen binnen de toelaatbare grens van 2 Ke. 
 
Vergeleken met de berekening in de PKB is met een aangepaste 
vlootsamenstelling en aantal vliegtuigbewegingen gerekend (binnen de grenzen 
die gesteld zijn in de PKB) onder invloed van ontwikkelingen in de 
luchtvaartindustrie. (De uitgangspunten die voor de berekeningen in de PKB zijn 
gehanteerd dateerden uit 1994). 
 
Het oppervlak van de 35 Ke-contour, het gebied waar geen nieuwbouw en 
geluidsgevoelige bestemmingen is toegestaan, neemt toe met 6,3 vierkante 
kilometer ten opzichte van de huidige situatie. Het aantal woningen binnen deze 
contour neemt toe van 0 naar 18. Deze toename past binnen de ruimte die de 
PKB biedt. De contouren zijn weergegeven in figuur 3.23.  
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figuur 3.23 Vergelijking 35 Ke-contour PKB en voorgestelde ontwikkeling (bron MER )  
 
Door de gewijzigde berekeningsmethode van de 20 Ke-contour3 is het oppervlak 
circa 16 km² groter dan het PKB-alternatief. Het aantal ernstig gehinderden 
neemt toe van 15 naar 39 en het aantal woningen stijgt met 20 ten opzichte van 
het huidige situatie. Wanneer dezelfde uitgangspunten bij de berekening van het 
PKB-alternatief zouden worden gehanteerd, dan blijkt de voorgestelde 
ontwikkeling daarin te passen. 
 
Het oppervlak van de 47 BKL-contour neemt aanmerkelijk toe ten opzichte van 
het referentiealternatief, namelijk met 40,4 km², maar ook hier worden de 
grenzen van de PKB nergens overschreden. Hierbij valt met name het verschil in 
grootte van de contouren op. De belangrijkste oorzaak van dit verschil is het 
toegenomen aantal bewegingen (140.000 tegen 113.950) en de gewijzigde 
ligging van de aan- en uitvliegroutes. De grenzen van de PKB worden hierbij 
eveneens niet overschreden. De 47 BKL-contouren zijn weergegeven in figuur 
3.24. 
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3 Door een recente uitspraak van de Raad van State op 3 december 2003 mag niet meer gebruik worden gemaakt van een 
afkapwaarde. Voor deze uitspraak werd geluid onder de 65 dB(A) niet meegenomen in de berekeningen. Daardoor werd de 
omvang van de berekende geluidscontour beperkt. Na de uitspraak moet ook het geluid onder de 65 dB(A) worden 
meegenomen in de berekeningen. De toepassing van deze wijziging heeft met name gevolg voor de ligging van de contouren 
met contourwaarden lager dan 35 Ke. 
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figuur 3.24 47 BKL-contour vergeleken uit PKB en planalternatief (bron MER4) 
 
Nachtvluchten zullen niet plaatsvinden op Lelystad Airport. Vluchten die door 
technische of organisatorische problemen vertraagd zijn, mogen bij uitzondering 
worden uitgevoerd tussen 23.00 en 24.00 uur. De LAeq-nacht contouren hebben 
daarom alleen betrekking op dit niet-structurele en incidentele verkeer. De van 
belang zijnde contour, 26 dB(A) LAeq-nacht, omvat geen woningen en zijn 
kleiner dan deze in de PKB. 
 
In verband met de nieuwe EU-richtlijn over de evaluatie en beheersing van 
omgevingslawaai, is de geluidsbelasting in dit MER ook uitgedrukt in de Lden en 
Lnight. In de volgende figuur is een overzicht weergegeven van de totale cumulatie 
van geluid als functie van luchtvaartverkeer en andere factoren als wegverkeer, 
railverkeer en industrie op basis van de geluidsbelasting uitgedrukt in Lden.  
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4 Milieueffectrapport Toekomst Lelystad Airport (fase 2). Maart 2007, Adecs Airinfra 
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Figuur 3.25 Cumulatie van geluid o.b.v. Lden bij de voorgestelde ontwikkeling 
 

Ongevalrisico’s 
In vergelijking met de huidige situatie levert de voorgestelde ontwikkeling meer 
risico’s op voor de omwonenden. De kans op een vliegtuigongeval met een 
groepsgrootte van 40 of meer slachtoffers zeer klein. (Kleiner dan 1 op 90 
miljoen jaar). 
 

Emissies 
Door de toename van het aantal vliegbewegingen en de gewijzigde 
samenstelling van de vloot groeit de emissie van iedere beschouwde stof. In 
verhouding stijgt de uitstoot van stikstofoxiden het meest.  
 
De gevolgen van deze stijging in emissies door de luchtvaart zijn beperkt terug te 
zien in de totale emissies (luchtverkeer en wegverkeer), omdat het luchtverkeer 
slechts een klein deel van de totale emissies veroorzaakt. De bijdrage van het 
luchtverkeer aan deze totale emissies neemt wel toe.  
 

Luchtkwaliteit 
Geen van de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit zal in het studiegebied 
(in de toekomst) worden overschreden. De totale concentratiewaarden van de 
beschouwde stoffen (NO2 en PM10) zullen in de toekomst afnemen als gevolg 
van lagere achtergrondconcentraties en lagere bijdragen van het wegverkeer. 
Het veranderende luchthavengebruik zal een zeer beperkte toename in de 
bijdrage van de luchthaven aan deze concentratiewaarden veroorzaken.  
 

Beschermde natuur 
Bij de beschreven ontwikkeling is geen verstoring van flora en fauna te 
verwachten in beschermde gebieden zoals de Oostvaardersplassen, het 
Markermeer en het IJmeer ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Het kleinere verkeer zal na de invoering van verkeersleiding ook vaste routes 
moeten volgen. Door deze concentratie van routes kan in de nabijheid van 
beschermde gebieden een geringe verstoring optreden. Daar staat echter 
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tegenover dat diverse gebieden, zoals de Oostvaardersplassen, niet meer door 
dit kleine verkeer kunnen worden overvlogen. 
 

Gevolgen voor de ruimtelijke ordening rond de luchthaven 
Voor alle alternatieven geldt dat in de 65 Ke-contour geen woningen liggen, 
zodat er geen noodzaak is voor sloop. Het aantal woningen in de 35 Ke-contour 
is 18 tegen 0 in de huidige situatie, terwijl de toename in de 20 Ke-contour 20 
woningen omvat. In de 47 BKL-contour gaat het om een verschil van 47 
woningen en in de 57 BKL-zone om een verschil van 8. Binnen de 10-5-contour 
van het plaatsgebonden risico, de ‘veiligheidssloopzone’, ligt één woning. Binnen 
deze contour moeten bestaande woningen worden gesloopt, tenzij de huidige 
bewoners er de voorkeur aan geven daar te blijven wonen5. 
 

Water 
Sinds 1 november 2003 is het verplicht om in ruimtelijke ordeningsplannen van 
de overheid (o.a. Streekplannen, bestemmingsplannen, etc.) een waterparagraaf 
op te nemen. Het toetsingskader is vastgelegd in de “watertoets”. In het kader 
van het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen onder meer afgesproken dat de watertoets ook wordt toegepast 
bij waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten die niet vallen 
onder de wettelijke verankering in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (Bro). 
Dat betekent dat ook voor andere plannen zoals structuurvisies en gebiedsvisies, 
een watertoets moet worden uitgevoerd. 
 
De waterparagraaf van het ruimtelijke plan moet onder andere de wijze 
beschrijven waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding en moet het resultaat van de watertoets bevatten. Het doel van 
de watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 
expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Hierbij wordt in 
samenspraak met de waterbeheerder de uitgangspunten voor het waterplan 
vastgesteld. 
 
In eerste instantie is het de bedoeling om ongewenste ontwikkeling voor het 
waterbeheer te voorkomen. Op het moment echter dat dit echter onmogelijk is 
zullen in de waterparagraaf mitigerende of compenserende maatregelen worden 
opgenomen.  
 
Vooruitlopend op het vaststellen van het waterplan wordt er in dit 
ontwikkelingsplan van uitgegaan dat er een watercompensatie van 10% van de 
toename van het verhard oppervlak zal moeten worden toegepast op het terrein 
van de luchthaven.  
 
Voor een toename van het verhard oppervlak van zo’n 60 ha (5 MAP fase bij 
volledig uitnutting van de op de lange termijn te ontwikkelen bedrijfsterreinen, 
met een gemiddeld verhard oppervlak van 70%) betekent dit dat er ongeveer 6 
ha aan watercompensatie zal moeten worden aangelegd. 
 
 

                                                 
5 Als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 73) kunnen eigenaren niet worden 
gedwongen hun woning te verkopen. 
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Bijlage A. Ruimtebehoefte 
Passagiersgebouw 

 

 - 44 - 



Service niveau 
Bij de berekening van de ruimtebehoeften en voorzieningen voor de 
verschillende functies in het passagiersgebouw is uitgegaan van Service niveau 
C, volgens IATA Airport Development Reference Manual, 9th Edition. Dit is te 
vergelijken met het Service niveau van het passagiersgebouw Eindhoven Airport.  
 

Eindhoven check-in hal Eindhoven landzijde 

 

Architectuur / Materialisatie  
Evenals voor het service niveau is het passagiersgebouw van Eindhoven Airport 
ook een referentie voor wat betreft de aannames voor de materialisatie en de 
‘uitstraling’ van de nieuwe terminal in Lelystad. 
 

 
 

Passagiersstromen (Piekuurintensiteit) 
In bijgaande tabellen zijn voor beide fasen de piekuurintensiteiten vermeld 
waarop het passagiersgebouw gedimensioneerd is. 
 
Aantal passagiers (Jaarbasis) 2,5 MAP 
Piekuurintensiteit 2 richtingen (Aankomst + vertrek) 1.000 passagiers 
Piekuurintensiteit 1 richting (65% van 2 richtingen) 650 passagiers 
Schengen verkeer 1 richting (ca. 80% van totaal 1 richting) 520 passagiers 
Non-Schengen verkeer 1 richting (ca. 20% van totaal 1 richting) 130 passagiers 
Transfer verkeer (0%) 0 passagiers 

 
Aantal passagiers (Jaarbasis) 5 MAP 
Piekuurintensiteit 2 richtingen (Aankomst + vertrek) 1.800 passagiers 
Piekuurintensiteit 1 richting (65% van 2 richtingen) 1.170 passagiers 
Schengen verkeer 1 richting (ca. 80% van totaal 1 richting) 930 passagiers 
Non-Schengen verkeer 1 richting (ca. 20% van totaal 1 richting) 240 passagiers 
Transfer verkeer (0%) 0 passagiers 
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Voor het maken van het functionele ontwerp voor het passagiersgebouw zijn de 
verschillende verkeersstromen geanalyseerd. Op basis van het uitgangspunt van 
gelijkvloerse passagiersafhandeling zijn deze stromen weergegeven in 
onderstaande figuur. 

 
Fase 2,5 MAP 

Functie Oppervlakte (m²) Voorzieningen Aantal Opmerkingen

Vertrekhal 310
Check-in gebied 1000 Check-in balies 23
Paspoort controle emigratie 90 Paspoort balies 2
PAX Security 400 Opstelposities 5
Centrale vertreklounge 1080
Circulatiegebied vertreklounge 650
Paspoort controle immigratie 90 Paspoort balies 2
Bagage reclaim hal 1000 Reclaim banden 2 Bandlengte: 45 meter
Douane 90 Douane posities 2 1 groen, 1 rood
Aankomsthal 390

Sub Totaal 5100

winkels, horeca landzijde (vertrek) 260 610
winkels, horeca landzijde (aankomst) 220
winkels, horeca luchtzijde (vertrek) 1060
winkels, horeca luchtzijde (aankomst) 60
Opslag ruimten 135 135

winkels, horeca (verdieping, optioneel) 1000
business centre (verdieping, optioneel) 1000
airline lounges (verdieping, optioneel) 400

Sub Totaal 4880

Bagage make-up (uitgaande bagage) 950 Bagage carrousels 2 Carrousel lengte: 20 meter
Bagage security (uitgaande bagage) 670
Bagage make-up (inkomende bagage) 320
Kantoren management, douane en
security medewerkers 100 100
Kantoren airlines 100 100
Voorzieningen personeel 150 150
Toiletvoorzieningen passagiers 375 125

Sub Totaal 3140

Constructies 750 320
Ruimtes voor installaties 290 660
Ontwerpverliezen 940 400
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Totaal 11480 5000 16480
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Fase 5 MAP 

Functie Voorzieningen Aantal Opmerkingen

B
eg

an
e 

gr
on

d

Ve
rd

ie
pi

ng

Vertrekhal 560
Check-in gebied 1500 Check-in balies 40
Paspoort controle emigratie 90 Paspoort balies 2
PAX Security 600 Opstelposities 8
Centrale vertreklounge 1950
Circulatiegebied vertreklounge 1170
Paspoort controle immigratie 90 Paspoort balies 2
Bagage reclaim hal 2150 Reclaim banden 4 Bandlengte: 45 meter
Douane 90 Douane posities 2 1 groen, 1 rood
Aankomsthal 710

Sub Totaal 8910

winkels, horeca landzijde (vertrek) 475 1100
winkels, horeca landzijde (aankomst) 400
winkels, horeca luchtzijde (vertrek) 1700
winkels, horeca luchtzijde (aankomst) 100
Opslag ruimten 200 200

winkels, horeca (verdieping, optioneel) 1200
business centre (verdieping, optioneel) 1200
airline lounges (verdieping, optioneel) 500

Sub Totaal 7075

Bagage make-up (uitgaande bagage) 1720 Bagage carrousels 4 Carrousel lengte: 20 meter
Bagage security (uitgaande bagage) 1200
Bagage make-up (inkomende bagage) 635
Kantoren management, douane en
security medewerkers 170 170
Kantoren airlines 170 170
Voorzieningen personeel 250 250
Toiletvoorzieningen passagiers 560 190

Sub Totaal 5485

Constructies 1210 520
Ruimtes voor installaties 450 1060
Ontwerpverliezen 1510 650

Sub Totaal 5400

Totaal 19660 7210 26870
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Bijlage B. Verhardingsontwerp start-/ 
landingsbaan, rolbaan 
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Bij de versterking/verlenging van de baan is een gefaseerde uitvoering voorzien. 
De verharding zal in eerste instantie ontworpen worden voor een beoogde 
levensduur van 10 jaar. Echter, het verhardingsontwerp zal dermate worden 
gedimensioneerd, dat het eenvoudig te versterken is voor de volgende decennia. 
 
Verkeersbelasting 
Het verkeer waarop de verhardingen gedimensioneerd worden, bestaat 
voornamelijk uit toestellen van het type B737-800/900 en A321. In het 
verhardingontwerp is uitgegaan van het type B 737-800 met een maximum 
startgewicht (MTOW) van 78 ton. 
 
Principe 
In vliegtuigverhardingontwerp is het gebruikelijk dat uitsluitend gekeken wordt 
naar het verwachte aantal vertrekken gedurende de levensduur. Aankomsten 
worden niet beschouwd, omdat deze bij een veel lager gewicht plaatsvinden 
(maximum landing weight en lager) en derhalve veel minder impact op de 
levensduur van de verhardingen hebben. Ter compensatie wordt er vanuit 
gegaan dat alle starts bij MTOW plaatsvinden, wat een conservatieve aanname 
is. Verwezen wordt naar de ontwerpmethode van Federal Aviation Administration 
voor verdere informatie over dit principe. 
 
Verkeersfrequentie 
In dit ontwerp is uitgegaan van een gemiddeld aantal vertrekken van 11.000 per 
jaar gedurende een levensduur van 10 jaar. 
 
Bestaande verharding 
De belangrijkste bron van informatie voor de kenmerken van de bestaande 
verharding van baan 05-23 vormt een rapport opgesteld in februari 2001 door 
Netherlands Pavement Consultants: PCN-bepaling baan 05-23, Luchthaven 
Lelystad. Dit rapport bevat gegevens over de bestaande constructieopbouw en 
het type ondergrond en het doet een uitspraak over de draagkracht van de 
bestaande baan in de vorm van een PCN-bepaling (PCN = Pavement 
Classification Number). 
 
De PCN is bepaald volgens de ACN-PCN-methodiek beschreven door ICAO 
(Aerodrome Design Manual, Part 3, Pavements). De betekenis van een PCN 
bepaald volgens deze methodiek is dat de betreffende verharding regelmatig 
belast mag worden door toestellen met een ACN (= Aircraft Classification 
Number) niet groter dan de PCN bij het van toepassing zijnde ondergrondtype. 
 
De gerapporteerde PCN voor baan 05-23 bedraagt PCN 19 /F/D/W/T. Op basis 
van dit getal kan gesteld worden dat de verharding geschikt voor toestellen met 
een gewicht van maximaal 20 ton (single wheel gear configuration). De ACN van 
het ontwerptoestel B737-800/900 bij een MTOW van 78 ton op een ‘D’ type 
ondergrond bedraagt 55 voor een flexibele verharding. Hieruit kan onmiddellijk 
geconcludeerd worden dat de huidige baan niet geschikt is voor het verwachte 
verkeer. 
 
De bestaande verharding ziet er als volgt uit: 
 
Asfalt 170 mm 
Fundering (slakkenzand) 165 – 300 mm 
Zandpakket + bovenlaag ondergrond 750 – 1000 mm 
Natuurlijke ondergrond  
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Draagkracht ondergrond 
Een belangrijke ontwerpparameter voor verhardingen is de draagkracht van de 
ondergrond. Ook dit gegeven is uit het rapport van NPC gehaald. De ondergrond 
van de bestaande verharding bestaat uit een bovenlaag en een natuurlijke 
grondslag. 
 
De natuurlijke grondslag bestaat uit een zandachtig materiaal, waarvoor een 
relatief goede draagkracht is gerapporteerd (stijfheid van 115-120 MPa). 
Bovenop de natuurlijke grondslag bevindt zich echter een zeer slap pakket met 
een stijfheid van 40-55 MPa. Dergelijke stijfheden komen overeen met die van 
slappe klei. Met name deze bovenlaag draagt bij tot de relatief lage draagkracht 
van de bestaande verharding. De dikte van deze bovenlaag varieert tussen 750 
en 1000 mm. 
 

Verhardingsontwerp 
Normaal gesproken is het mogelijk bestaande verhardingen te gebruiken als 
fundering voor een versterkingspakket. Ook bij baan 05-23 zou dat mogelijk zijn. 
Echter, gezien de geringe draagkracht van de bestaande baan  (PCN 19) en de 
noodzaak om deze te versterken tot minimaal PCN 55, zou een enorm pakket 
asfalt van ca. 400 mm benodigd zijn. De oorzaak hiervan is met name de 
aanwezigheid van de slechte bovenlaag in de ondergrond. Deze bovenlaag blijft 
echter nog steeds aanwezig indien een dergelijk dikke overlaging aangebracht 
wordt, met als groot risico dat er onregelmatige zettingen optreden die de 
langsvlakheid van de baan negatief beïnvloeden. 
 
Gezien het bovenstaande, wordt dringend aanbevolen de bestaande constructie 
te verwijderen, een grondverbetering uit te voeren tot op de natuurlijke grondslag 
en daarna een volledig nieuwe constructie aan te brengen. 
 
De nieuwe constructie, die zowel voor de reconstructie van de huidige baan als 
voor de baanverlenging en rolbanen gebruikt kan worden, ziet er als volgt uit: 
 
Dicht asfaltbeton (DAB) 50 mm 
Steenslagasfaltbeton (STAB) 80 mm 
Betongranulaatfundering 220 mm 
Grondeverbetering met zand 1000 mm 
Natuurlijke ondergrond  
 
De bovenstaande constructie is geschikt om gedurende 10 jaar een gemiddelde 
van 10.000 B 737-800 vertrekken per jaar af te handelen. Na 7-8 jaar wordt 
aanbevolen de draagkracht van de constructie opnieuw te evalueren op basis 
van het werkelijk opgetreden verkeer. Zou op basis van deze evaluatie besloten 
worden om de verharding verder te versterken, dan zal niet meer dan 50-100 mm 
asfaltoverlaging nodig zijn.  
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Bijlage C. Layout luchthaventerrein fase 
2.5 MAP 
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Bijlage D. Ontwikkelingsplan Lelystad 
Airport 
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Bijlage E. Plattegronden 
passagiersgebouw 
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