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Geachte

,

Met deze brief stel ik u op de hoogte van een erratum in passende beoordeling van Lelystad Airport
(hierna: LA).
Achtergrond
Op 30 oktober jl. heeft N.V. Luchthaven Lelystad een vergunningaanvraag ingediend op grond van
de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de exploitatie van de luchthaven Lelystad Airport.
Deze aanvraag verving de aanvraag van 1 oktober, vanwege de nieuwe berekeningen met
AERIUS2020. Op 5 november jl. heeft LA een ontvangstbevestiging ontvangen.
Op 20 november jl. heeft u een aantal aanvullende vragen gesteld. Deze aanvullende vragen hebben
tot een aantal aanpassingen geleid in de passende beoordeling en achtergrondrapportage van
bureau ADECS Airinfra B.V. Deze aangepaste passende beoordeling en achtergrondrapportage heb ik
op 30 november met u gedeeld.
Op 16 december jl. heeft u opnieuw aanvullende vragen gesteld over de inhoud van de passende
beoordeling. Deze vragen hebben geleid tot aanpassingen van de achtergrondrapportage, maar niet
tot aanpassing van de passende beoordeling zelf. Op 18 december heb ik de laatste versie van de
achtergrondrapportage met u gedeeld.
Erratum
Bij controles uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW), afdeling DGMI, is een erratum gevonden in de gebruikte emissiegegevens voor
stikstofberekeningen in de passende beoordeling. Het betreft emissiegegevens voor éen motortype
in het scenario ‘bestaand recht’ en zeven motortypes in het scenario ‘bestaand gebruik’. Deze
emissiegegevens worden niet gebruikt voor de scenario’s ‘10k’ en ‘45k’, en hebben geen impact op
de resultaten voor de stikstofdepositie voor de aangevraagde activiteit van LA. Daarmee heeft dit
erratum geen gevolgen voor de salderingsopgave van LA en de passende beoordeling van
luchthaven Schiphol.
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