
  

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FW: Wnb-vergunningaanvraag Lelystad Airport 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: donderdag 21 januari 2021 16:44:26 
Bijlagen: image002.jpg 

Van: 
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 23:14 
Aan: 
CC: ; ; ; ; 
Onderwerp: Wnb-vergunningaanvraag Lelystad Airport 

Geachte heer , 

Hierbij stuur ik u namens N.V. Luchthaven Lelystad (“LA”) een – ten opzichte van de aanvraag van 12 maart 
2020 - gecompleteerde en aangepaste vergunningaanvraag op grond van de Wet natuurbescherming 
(“Wnb-vergunning”) voor Lelystad Airport. 

Ik verzoek u deze vergunningaanvraag conform het voorstel in aangehechte passende beoordeling verder in 
behandeling te nemen. 

Verder hecht ik hierbij de volgende bijlagen bij de passende beoordeling aan die bereikbaar zijn via mSafe: 

Bijlage 1: Stikstofdepositie Lelystad Airport, Achtergrondrapport bij de passende beoordeling, Adecs (1 
oktober 2020) 
Bijlage 2: Berekening voor vergelijking van bestaand recht met huidig gebruik, Aerius 
kenmerk: RjthNpxFFWbE (18 september 2020) 

AERIUS_gml_BestaandRecht_20200918122435.gml 
AERIUS_gml_HuidigGebruik_20200918125631.gml 
AERIUS_bijlage_BestaandRecht_minus_HuidigGebruik.pdf 

Bijlage 3: Berekening voor 10.000 vliegtuigbewegingen, Ra9hkWF9RonW (22 september 2020) 
AERIUS_20200922152759_0_Bplus_10k_ZM_noordcircuitinclplatform.gml 
AERIUS_bijlage_20200922143126_Ra9hkWF9RonW_10k.pdf 

Bijlage 4: Berekening voor 45.000 vliegtuigbewegingen, RXJsU41jP4o9 (21 september 2020) 
AERIUS_20200921140116_0_WT92_2030_dyna_0k.gml 
AERIUS_20200921140121_1_Bplus_45k_ZM_4e_noordcircuitinclplatform.gml 
AERIUS_bijlage_20200921143812_RXJsU41jP4o9_45k.pdf 

Bijlage 5: Voor vergelijking op hexagoonniveau: Resultaten Lelystad Airport op hexagoonniveau.csv 
De legesfactuur is reeds betaald. Indien u hier nadere vragen over hebt, vernemen wij dat graag. 

Ik zie de formele ontvangstbevestiging graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

+31 (0)6 
Team Lead Legal 
Corporate Legal 

Friday out of office 

Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, The Netherlands 
P.O. Box 7501, 1118 ZG Schiphol, The Netherlands, schiphol.nl 

https://schiphol.nl
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