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1. Waarom moet er een werkvergunning worden aangevraagd? 

Op onze luchthaven streven we naar veilige en beheerste processen op basis van duidelijke vooraf gemaakte 

afspraken. Wij maken deze afspraken met elkaar om de operationele werkzaamheden, en eventuele andere 

processen met betrekking tot onze luchthaven, goed op elkaar te laten aansluiten. 

 

2. Hoelang is een werkvergunning geldig? 

De geldigheidsduur kun je terugvinden op de werkvergunning. Wij maken werkafspraken voor maximaal 1 jaar. 

3. Kan ik werken zonder werkvergunning? 

Nee, tenzij er sprake is van een spoedsituatie, zoals bijvoorbeeld een grote storing en dan altijd in overleg met 

Lelystad Airport. 

 

4. Waarom is het belangrijk dat ik me aan de werkvergunning houd? 

Lelystad Airport houdt het overzicht over de verschillende type werkzaamheden, locaties en de datum/tijd dat 

deze plaatsvinden. Dit is nodig omdat er mogelijk een samenhang is tussen de werkzaamheden, vliegverkeer en 

de algemene bedrijfsvoering. 

 

5. Heb ik naast een werkvergunning nog andere aanvragen nodig? 

Jouw verkregen werkvergunning geeft aan welke andere aanvragen er nodig zijn om de werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. 

 

6. Als ik het te lang vind duren, kan ik dan voorrang krijgen? 

Nee, tenzij er sprake is van een spoedsituatie, zoals bijvoorbeeld een grote storing. 

 

7. Als ik de exacte datum van uitvoering van de werkzaamheden nog niet weet, kan ik dan al wel een  

werkvergunning aanvragen? 

Ja, dat is mogelijk. In de werkvergunningen staat vermeldt voor welke datum je de startdatum van jouw 

werkzaamheden moet hebben doorgeven. 

8. Hoelang is de gemiddelde wachttijd voor een werkvergunning? 

De wachttijd varieert van 2 werkdagen tot 8 weken. Voor meer informatie over de verschillende type 

werkvergunningen en hun doorlooptijd zie het document ‘Regeling aanvraag werkzaamheden Lelystad Airport’. 

 

9. Wat is er nodig voor de aanvraag van een werkvergunning? 

Aanvragen kunnen worden ingediend via het webformulier op de speciale ‘Werkvergunningen’ pagina van onze 

website. Het webformulier geeft gelijk aan wat je nodig hebt om jouw aanvraag compleet te maken. 

 

 

FAQ 

Aanvraag werkzaamheden 

Lelystad Airport 

https://vergunning.lelystadairport.nl/permits/werkvergunning


     
 

ASM | FAQ Aanvraag werkzaamheden LA | versie 1.2 | mei 2022 | pagina 1 van 2 

10. Wat kunnen oorzaken zijn voor het afwijzen van een werkvergunningen? 

Het kan zijn dat je aanvraag wordt afgewezen. Reden van afwijzingen zijn bijvoorbeeld: niet voldoen aan 

hoogterestricties, werkzaamheden buiten openingstijden, restricties m.b.t. aangevraagd tijdstip, niet toegestane 

werkzaamheden, evenementen of werkzaamheden door de Operationele Dienst.  

 

11. Wie kan ik raadplegen als ik een vraag of assistentie nodig heb bij het invullen? 

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de Coördinator Werkvergunningen. Dit kan per mail 

(werkvergunning@lelystad-airport.nl) of telefonisch (088 6009770).  

 

12. Wat houdt de melding in de werkvergunningenportal ‘in behandeling’ in? 

Als je aanvraag de status ‘in behandeling’ laat zien, dan betekent dit dat je aanvraag wordt beoordeeld door de 

betrokken afdeling (Operations, Communicatie, Asset Management) en/of partij. De Coördinator 

Werkvergunningen neemt contact op met de afdeling/partij zodat jouw aanvraag zo snel mogelijk kan worden 

voltooid. 

 

13. Krijg ik een toelichting als mijn werkvergunning is afgekeurd? 

Ja, in de werkvergunningenportal staat een pdf-document waarin de reden van afkeuring wordt toegelicht. 
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