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Geachte heer Tjeenk Willink, 
Onder de geplande, 100 km lange laagvliegroutes voor Lelystad Airport wonen 
veel mensen. De schade voor de recreatie-economie op de Veluwe en het 
milieu is groter dan door de overheid voorgesteld. Daarnaast zijn er nog veel 
meer redenen om Lelystad Airport niet te openen. 

Schiphol groeide uit zijn voegen door een verkeerd beleid, gericht op “groei-groei-
groei” en bevoorrechting van de Luchtvaart door vrijstelling van CO2 maatregelen, van 
accijnzen en (milieu)-belastingen. Mede daarom werd bedacht dat er een z.g. “overloop 
luchthaven” moest komen voor vakantievluchten. Dat moest Lelystad Airport worden. 

Een deskundigenrapport waarin de locatie van Lelystad werd ontraden werd niet aan de 
Tweede Kamer gestuurd; de economische onderbouwing rammelde; het principe van de 
“overloop luchthaven” sneuvelde ondanks verschillende aangenomen moties in de 
Tweede Kamer. Berekeningen over geluid, verkeer en stikstofdeposities waren gewoon 
fout en/of er werd mee gesjoemeld. In elk geval waren alle fouten steeds in het 
voordeel van Schiphol / Lelystad Airport. 

Het argument: “De Tweede Kamer heeft het nu eenmaal besloten” geldt o.i. niet omdat 
een verstandig bestuur op eerdere besluiten terug kan komen, indien deze ondeugdelijk 
blijken. Ook gaat niet meer op: “het staat in het regeerakkoord” (Rutten3). “Only fools 
never change their mind”. 

We doen daarom een beroep op u om in het a.s. regeerakkoord in elk geval niet op te 
nemen dat Lelystad Airport geopend moet worden. Beter nog: “is niet nodig en blijft 
gesloten”. 

Voor de inhoudelijke argumenten en links naar de feiten verwijzen we naar bijgevoegde 
korte notitie: “Tien redenen om Lelystad Airport niet te openen”. De doorklik links 
verwijzen naar onderliggende rapporten en deels naar onze website. 

Wij wensen u veel succes en wijsheid toe, 

 

Hoogachtend, 

Namens SATL 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Over SATL 

 

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En is een burgerbeweging die 21 
actiegroepen verenigt en Nederland wil behoeden voor de schadelijke laagvliegroutes over grote 
delen van Nederland.  

Van een regering en haar ambtenaren mag je verwachten dat ze de burger en woonplezier centraal 
stellen. Wij roepen de regering daarom op om niet de luchtvaartindustrie, maar woonplezier en 
natuur centraal te stellen in de plannen. En dat betekent géén schadelijke laagvliegroutes. 

De mensen betrokken bij SATL gaan het gesprek aan en geven voorlichting aan politici en burgers. 
We proberen de overheid bij de les te houden, door calculaties en rapporten te toetsen. En we 
werken goed onderbouwde verbetervoorstellen en alternatieven uit. Juridische middelen zetten 
we in als dat echt noodzakelijk is. 

De mensen betrokken bij SATL beschikken over grote expertise op het vlak van oa. de luchtvaart, 
geluid, stikstof, natuurbescherming en bestuursrecht. Ook wordt nauw samengewerkt met diverse 
experts. SATL is politiek neutraal en ongebonden . 

Meer informatie over de feiten rondom Lelystad Airport, standpunten, onderzoeken en activiteiten 
vind je op www.satl-lelystad.nl. 

 

 

 


