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Betreft Handhavingsrapportage Lelystad Airport 2021 

  

 

 

Geachte mevrouw Van Dijk, 

 

Op 25 november 2021 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de 

‘berekeningsrapportage geluid’ over het gebruiksjaar 2021 van Lelystad Airport 

ontvangen. Uit deze rapportage moet blijken of de luchthaven zich in het 

gebruiksjaar 2021 aan de geluidsnormen en regels voor de nacht heeft gehouden. 

Bij de beoordeling van de rapportage heeft de ILT een controle verricht op de 

vluchten die tussen 23:00 uur en 07:00 zijn uitgevoerd. Daarbij heeft de inspectie 

gebruik gemaakt van aanvullende informatie van uw luchthaven, waaruit blijkt dat 

het om 1 vlucht met de traumahelikopter gaat. 

  

De ILT constateert dat Lelystad Airport zich aan de regels voor de nacht heeft 

gehouden. Verder blijkt uit de ‘berekeningsrapportage geluid’ dat de 

geluidbelasting in de enige voor Lelystad Airport geldende handhavingspunten 05 

en 23, evenals in vorig gebruiksjaar, aanmerkelijk minder is dan in het 

gebruiksjaar 2019. Dit is voornamelijk het gevolg van het sterk afgenomen aantal 

vluchten groot verkeer vanaf maart 2020 in verband met de coronamaatregelen. 

Uit de ‘berekeningsrapportage geluid’ blijkt dat de feitelijke geluidbelasting in de 

handhavingspunten 05 en 23 aan het eind van het gebruiksjaar respectievelijk 

71,06 dB(A) en 71,6 dB(A) is. Dat is 25,18% en 14,42% van de jaarlijks 

toegekende geluidsruimte. Op basis van deze uitkomsten stelt de ILT vast dat de 

geluidsnormen in het gebruiksjaar 2021 niet zijn overschreden.  

 

Een afschrift van deze brief gaat naar de Commissie Regionaal Overleg luchthaven 

Lelystad. Ook wordt deze brief digitaal beschikbaar gesteld via de ILT-website. 

 

Hoogachtend,  

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 
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