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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

   

  

Datum 13 december 2017 

Betreft Besluit op Wob-verzoek Lelystad Airport 

  

 

Geachte, 

In uw brief van 23 oktober 2017, ontvangen op 27 oktober 2017, heeft u met een 

beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over 

de milieueffectrapportage (hierna: MER) die is opgemaakt in het kader van het 

Luchthavenbesluit Lelystad.  

 

U vraagt om openbaarmaking van documenten over de opdrachten die zijn gegeven 
op grond waarvan de MER in het kader van het Luchthavenbesluit Lelystad uit 2015 is 
opgemaakt, inclusief alle specificaties waaraan deze MER moet voldoen. 

 

Voor het MER is Lelystad Airport de initiatiefnemer. Ten tijde van het verstrekken van 

de opdracht voor de MER was de Minister van Infrastructuur en Milieu het bevoegd 

gezag, thans is dit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.  

 

Ik deel uw verzoek daarom op in twee delen.  

 

1. Opdrachten die in het kader van de MER-rapportage door NV Luchthaven 

Lelystad als onderdeel van de Schiphol Groep zijn verstrekt aan 

adviesbureaus; 

2. Kaders die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Lelystad 

Airport zijn meegegeven waarmee bij het opstellen van de MER-rapportage 

rekening moest worden gehouden. 

 

Procedure 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 27 oktober 2017. 

Bij brief van 21 november 2017, met kenmerk IenW/BSK-2017/287612, is de 

beslistermijn verdaagd tot uiterlijk 22 december 2017. 

 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 

verwijs ik u naar de bijlage 1. 
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Openbare documenten 

De Wob is niet van toepassing op documenten die reeds openbaar zijn. De 

documenten die betrekking hebben op onderdeel 2 van uw verzoek zijn reeds 

openbaar en voor een ieder toegankelijk. Het betreft de volgende twee documenten: 

 

1. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER-procedure Luchthavenbesluit  

Lelystad Airport. 

2. De Nota van Antwoord op zienswijzen en adviezen Lelystad Airport.  

 

U kunt beide stukken vinden op de internetsite van de Alderstafel Lelystad onder 

“besluitvorming 2009-2014” (http://www.alderstafellelystad.nl/besluitvorming-

2009-2014.html). 

 
Besluit 

Ik kan uw verzoek met betrekking tot onderdeel 1 niet honoreren aangezien er 

geen documenten bij mijn ministerie berusten met de door u gevraagde informatie. 

Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

 

Overwegingen 

De daadwerkelijke opdracht om een MER-rapportage op te stellen en de inhuur van 

eventuele adviesbureaus daarvoor, is verstrekt door de Schipholgroep NV, waarvan 

Lelystad Airport een onderdeel vormt. Mijn ministerie was niet bij deze 

opdrachtverlening betrokken. De taak van mijn ministerie was beperkt tot het 

opstellen van de kaders waaraan de opdracht moest voldoen. Er bestond voor 

Schipholgroep NV geen verplichting om de documenten waarin deze opdracht werd 

verleend aan mijn ministerie te verstrekken. Er bestaat evenmin een verplichting 

voor mijn ministerie om met het oog op een verzoek om informatie op grond van de 

Wob, dergelijke documenten te vergaren bij Schiphol. De documenten berusten dan 

ook niet bij mijn ministerie. Zoals hiervoor reeds overwogen zijn alle kaders waaraan 

de MER-rapportage in het kader van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport moest 

voldoen, reeds openbaar. 

 

Los van het besluit op uw Wob-verzoek wil ik graag aan u de achtergrondinformatie 

verschaffen over de Nota reikwijdte en detailniveau, de Nota van Antwoord en u ter 

informatie de stappen schetsen die in de MER-procedure zijn doorlopen. 

 

Toelichting/Overige opmerkingen 
 
Toelichting bij document 1. 

De milieueffectrapportage-procedure start met het bekendmaken van een voornemen 
tot het indienen van een aanvraag voor een Luchthavenbesluit en de verklaring dat 
ten behoeve van de voorbereiding van het Luchthavenbesluit een milieueffectrapport 
wordt gemaakt (artikel 7.16 Wet milieubeheer).  

 
De MER-procedure schrijft voor dat, indien het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat niet de initiatiefnemer is voor het opstellen van de MER-rapportage, het 

ministerie advies geeft over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER-

rapport. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Lelystad Airport, 

opgesteld door de exploitant van Lelystad Airport, bevat een beschrijving van de 

referentiesituatie, de voorgenomen activiteit, de milieuaspecten die zullen worden 

onderzocht en de wijze waarop dit onderzoek zal plaats vinden. De notitie bevat dus 

de kaders die door mijn ministerie zijn meegegeven waarmee bij het opstellen van de 

MER-rapportage rekening moest worden gehouden. 

 

http://www.alderstafellelystad.nl/besluitvorming-2009-2014.html
http://www.alderstafellelystad.nl/besluitvorming-2009-2014.html
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Toelichting bij document 2. 

Bij brief van 29 juli 2013 heeft Lelystad Airport tezamen met Schiphol Group aan 

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu kenbaar gemaakt dat zij 

voornemens is een luchthavenbesluit aan te vragen en daarvoor een 

milieueffectrapportage zal opstellen. Bij deze brief heeft de luchthaven een Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau gevoegd waarin het voornemen in nader detail is 

beschreven en uiteengezet wordt wat in onderzoeken ten behoeve van de 

milieueffectrapportage uitgezocht zal worden. Het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu heeft het voornemen van 6 augustus tot en met 16 september 2013 ter 

inzage gelegd. Voorts heeft het Rijk de Commissie voor de milieueffectrapportage 

om advies gevraagd. Ook is aan de wettelijke adviseurs, i.c. het Ministerie van 

Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om 

advies gevraagd. In dit document reageert het Rijk op de ingediende zienswijzen 

en op de uitgebrachte adviezen. Dit document is aan de indieners van zienswijzen 

en aan de adviseurs toegezonden. 

 

Toelichting op de MER-procedure 

De Wet milieubeheer regelt de MER-procedure en de inschakeling van de Commissie 

MER. De Milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een plan in beeld 

voordat er een besluit over wordt genomen. De initiatiefnemer beschrijft de 

verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. Zo kan het bevoegd 

gezag die het besluit neemt de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Voor 

het MER is Lelystad Airport de initiatiefnemer. De Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat, voorheen de Minister van Infrastructuur en Milieu, is het bevoegd gezag.  

 

De formele MER-procedure voor het Luchthavenbesluit ziet er stapsgewijs als volgt 

uit: 

  

1. Mededeling van de initiatiefnemer aan het bevoegd gezag dat hij voornemens 

is een nieuw Luchthavenbesluit aan te vragen.  

2. Opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau door de initiatiefnemer. 

Deze notitie moet een heldere beschrijving geven van de voorgenomen 

activiteit ten opzichte van een referentiesituatie. Voorts moet de notitie een 

duidelijk beeld geven van de effecten die in het MER dan wel in (aanvullende) 

onderzoeken onderzocht zullen worden.  

3. Openbare kennisgeving van het voornemen door het bevoegd gezag (inclusief 

terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau).  

4. Raadplegen van adviseurs en betrokken overheden over reikwijdte en 

detailniveau.  

5. Advies Commissie MER over reikwijdte en detailniveau.  

6. Advies door het bevoegd gezag over reikwijdte en detailniveau op basis van 

inspraak en advies. 

7. Opstellen en openbaar maken MER tezamen met het ontwerp 

Luchthavenbesluit.  

8. Zienswijzen op het MER (ter inzage legging).  
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9. Toetsingsadvies Commissie MER.  

10. Besluit nemen inclusief motivering.  

Een toelichting op de formele MER-procedure kunt u vinden op de website van de 

Commissie MER via http://www.commissiemer.nl/regelgeving/wat-is-mer 

  

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

DE LOCO-SECRETARIS-GENERAAL,  

 

 

mr. ing. J.H. Dronkers 

 
 

 

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde 

contactpersoon.  

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen deze brief, voor 

zover dit een besluit op uw Wob-verzoek betreft, binnen zes weken na de dag waarop dit is 

bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en 

Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906 2500 EX, Den 

Haag. 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: 

a. naam en adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer 

of kenmerk); 

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.commissiemer.nl/regelgeving/wat-is-mer
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob 

Artikel 3 

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 

bedrijf. 

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 

daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de 

verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij 

behulpzaam. 

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde 

in de artikelen 10 en 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 


