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Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbesluit vergunning Wet Natuurbescherming project Exploitatie
Lelystad Airport

Excellentie,

Hierbij reageer ik op het Ontwerpbesluit vergunning Wet Natuurbescherming project Exploitatie
Lelystad Airport (het ontwerpbesluit) en de daarbij behorende Passende Beoordeling Lelystad Airport
(BH3863WATRP2010301155) en overige documenten.
Ik maak bezwaar tegen uw voornemen om een natuurvergunning voor 10.000 vliegbewegingen aan
Lelystad Airport te verstrekken. Dit heeft tot gevolg dat de stikstofdepositie op de Veluwe toeneemt
terwijl de natuur op de Veluwe al zwaar overbelast is.
Verder ben ik van mening dat het totale project Lelystad Airport in de vergunningaanvraag
beoordeeld moet worden. De vergunningaanvraag wordt nu ten onrechte opgeknipt in gedeeltes
zoals een knip tussen bouwen en vliegen en een knip tussen 10.000 en 35.000 vliegbewegingen. Als
telkens een klein stukje van het project wordt vergund dan wordt geen rekening gehouden met de
totale nadelige gevolgen voor de natuur. Verder zijn de cumulatieve gevolgen met andere projecten
niet onderzocht terwijl dit volgens de Europese regels verplicht is.
Ik maak er bezwaar tegen dat Schiphol vermeende “stikstofruimte” ter beschikking stelt aan Lelystad
Airport voor 10.000 vliegbewegingen. Schiphol heeft die stikstofruimte niet en kan die dus ook niet
ter beschikking stellen aan Lelystad Airport. Het is de zoveelste truc om Lelystad Airport koste wat
het kost te openen over de rug van de burger en de natuur.
In de vergunningaanvraag is de toename van het wegverkeer buiten beschouwing gelaten. Ik acht dit
onjuist. Het is evident dat het wegverkeer zal toenemen, ook over de A28 die dwars over De Veluwe
loopt. Bij de luchthaven zijn grote parkeerterreinen aangelegd. Die liggen er niet voor niets.
Ik acht het ook onjuist dat de stikstofdepositie boven de 3000 voet niet wordt meegerekend. Dit is in
strijd met het rapport van de Commissie Remkes met de toepasselijke titel ‘Niet alles kan overal'.
Ik roep het Ministerie van LNV op de vergunning niet te verlenen.
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