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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Bewonersdelegatie Lelystad Airport Bestuurskern

T.a.v. De Heer A. ter Kuile Belelds- eu
Bestuursondersteuning
Directie Communlcatle

Rijnstraat

Datum 18 januari 2018
Betreft Deelname aan contra-expertise MER Lelystad Airport

Geachte Heer Ter Kuile,

1k stel het zeer op prijs dat de Bewonersdelegatie Lelystad Airport onder uw
voorzitterschap deeP wil nernen aan de contra-expertise voor de MER van Lelystad
Airport. In deze brief vindt u de weergave van de afspraken die we met elkaar
daa rover gemaakt hebben.

Aanleiding

• De motie van de Kamerleden Paternotte en Bruins verzoekt de regering
een onafhankelijke contra-expertise uit te laten voeren op de
invoergegevens en de berekeningen, hier de bewonersdelegatie bij te
betrekken en de Kamer hierover uiterlljk ten tijde van het advies van de
Commissie voor de m.e.r. te informeren;

• Ter uitvoering daarvan:
o is het bureau dBVision, dat niet eerder een rol heeft gehad in het

dossier Lelystad Airport, een opdracht gegeven, en;
o is de Bewonersdelegatie verzocht om hierin te participeren.

Verzoek contra-expertise aan Bewonersdelega tie

• 1k verzoek de Bewonersdelegatie om deel te nemen aan de contra-
expertise door (a) integraal mee te kijken bij de controle die het bureau
uitvoert op de invoergegevens en de gemaakte geluidsberekeningen, (b)
door vragen te stellen en zich voor beantwoording daarvan door dBVision
te laten ondersteunen en/of (c) door zeif berekeningen uit te voeren. De
gegevens en tools worden daartoe ter beschikking gesteld.

• Mede op basis van de invoergegevens en berekeningen worden voor de
Actualisatie van de MER de effecten op de diverse milieuaspecten in beeld
gebracht. Deze analyse wordt verricht door het bureau To70 i.s.m. Adecs.
De bewonersdelegatie wordt in de gelegenheid gesteld op alle
milieuaspecten die in de actualisatie van de MER aan de orde komen
kennis te nemen van de analyses die hierop door de bureaus worden
gemaakt en daar “on the job” op te reflecteren. Dat kan bijvoorbeeld door
concept-hoofdstukken op deze milieuaspecten te reviewen, door aan de
hand van presentaties kritische reflectiesessies te houden en naar
aanleiding daarvan advies voor verbetering te geven.
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• Mijn verzoek is te toetsen of de invoergegevens en berekeningen correct Directie Commuruicatie
zijn uitgevoerd;

• De kracht van uw deelname aan de contra-expertise zit niet in achteraf
adviseren maar in het “on the job” mee te kijken, te reflecteren en mee te
rekenen teneinde mee te bevorderen dat de invoergegevens en
berekeningen die gehanteerd worden voor de actualisatie van de MER
correct zijn. Doel is door kritische feedback onvolkomenheden te
voorkomen en de analyses te versterken.

Centrale vragen van deze contraexpertise

a Wat is uw oordeel over de herstelde invoergegevens? Zljn deze juist?
Komen deze voldoende tegemoet aan (a) het benodigde herstel van
geconstateerde invoerfouten en (b) de meest actuele inzichten over de
vliegroutes en de te verwachten verdeling van vliegverkeer over deze
routes? Dit zowel voor de situatie met een heringericht Iuchtruim (voor
doorgroei boven 10.000 vliegbewegingen) als voor de situatie de eerste
jaren met de huidige inrichting van het luchtruim;

• Zijn de berekeningen voigens de Bewonersdelegatie op basis van de
geactualiseerde invoergegevens juist en foutloos uitgevoerd?

Randvoorwaarden

• T,fdpad: ik heb de Kamer toegezegd om de geactualiseerde MER begin
februari 2018 toe te sturen. Dat betekent dat: (a) 1k het oordeel van de
delegatie in het kader van de contra-expertise uiterlijk 30 januari 2018
ontvang en; (b) de kritische reflectie en advisering “on the job” op de
milieuaspecten past in de planning van de bureaus die dit uitvoeren;

• Vertrouwelijkheid van informatie. Om de contra-expertise op de gegevens
en berekeningen en reflectie op de milieuaspecten uit te kunnen brengen,
krijgt de Bewonersdelegatie de beschikking over alle noodzakelijke nieuwe
informatie, die tot aan het moment dat de Kamer wordt geInformeerd
vertrouwelijk is. De Delegatie stemt in met een embargo dat geldt tot aan
publicatie van de Actualisatie van de MER door het ministerie.

• De Bewonersdelegatie kan tegen een nader overeen te komen bedrag
deskundigheid inhuren voor de overige milieuaspecten die geen betrekking
hebben op geluid. Voor deze deskundigen geldt dan eveneens een
embargo tot aan publiceren van de geactualiseerde MER door mijn
ministerie. 1k vertrouw erop dat de Bewonersdelegatie dit embargo voor
deze deskundigen goed bewaakt.

• Leden van de Bewonersdelegatie kunnen gebruik maken van een eerder
met u overeengekomen vergoeding van onkosten.

Aard opdracht, rol en centrale vraagstelling
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1k stel het op prijs als u uw oordeel over de contra-expertise aan mij per brief ter
beschikking stelt. De voorstellen van LVNL en CLSK voor verbeteringen aan de
vliegroutes, de geactualiseerde MER, de contra-expertise van dBVision en uw
briefoordeel is dan voor mij de basis om te komen tot mijn beleidsvoornemen voor
de verdere stappen in de realisatie van Lelystad Airport.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Pagina 3 van 3


