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Geachte heer/mevrouw,
 
In het eerste kwartaal van 2019 diende u een zienswijze in op het voornemen om een
milieueffectrapport (plan-MER) op te stellen voor de Luchtvaartnota.
Via deze e-mail wil ik u informeren over de stand van zaken rond de Luchtvaartnota.
 
Stand van zaken Luchtvaartnota
Voor de zomer van 2019 heeft de Minister aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de
Luchtvaartnota geschetst (Kamerstuk 31936, nr. 646), waarmee een omslag wordt gemaakt
naar kwaliteits-sturing. Ten behoeve van de Luchtvaartnota wordt op dit moment de procedure
voor een plan-MER doorlopen. Hiervoor is een zogenaamd hoekpuntendocument uitgewerkt
waarin drie invalshoeken van het maatschappelijk debat in kaart zijn gebracht. Ook hierover is
de Tweede Kamer voor de zomer geïnformeerd (Kamerstuk 31936, nr. 646).
 
Het ministerie hecht er belang aan om de procedure voor de plan-MER zorgvuldig te doorlopen.
Daarom wordt er voor de plan-MER een Passende Beoordeling uitgevoerd op eventuele
gevolgen voor Natura 2000 gebieden.
Daarnaast wil het ministerie voldoende tijd nemen om, via de Klankbordgroep Luchtvaartnota
en via de ingediende zienswijzen op de NRD, alle belangen voldoende mee te wegen in de
totstandkoming van de Luchtvaartnota.
 
Hierdoor duurt de procedure voor de plan-MER langer dan verwacht, waardoor de ontwerp-
Luchtvaartnota niet kort na de zomer wordt opgeleverd, maar eind 2019.
 
U wordt hierover nader door mij geïnformeerd.
 
Inspraakprocedure Luchtruimherziening
Naast de inspanning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Luchtvaartnota te
schrijven, werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Defensie en de
luchtverkeersleidingsorganisaties LVNL, CLSK en MUAC samen aan de herziening van het
Nederlandse luchtruim.
 
Het gebruik van het luchtruim is de afgelopen decennia sterk veranderd en deze veranderingen
zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen. Een grootschalige herziening van het luchtruim
is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen op het vlak van duurzaamheid,
efficiency en capaciteit.
 
Net als de Luchtvaartnota doorloopt het programma Luchtruimherziening een procedure voor
een plan-MER. De eerste stap hierin is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD). Deze notitie ligt van dinsdag 10 september tot en met maandag 7 oktober
2019 ter inzage en u kunt hier een zienswijze op indienen.
 
Meer informatie over de NRD Luchtruimherziening en de mogelijkheden om een zienswijze in te
dienen kunt u, vanaf 10 september 2019, vinden op
www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening.
 
Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van deze e-mail vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie
Participatie. Dit kan via telefoonnummer 070 456 8999 of per e-mail via
info@platformparticipatie.nl.
 
Meer informatie over de Luchtvaartnota of over andere luchtvaartprojecten kunt u vinden op
www.luchtvaartindetoekomst.nl.
Voor vragen over de inhoud van het project kunt u een e-mail sturen naar IenW-
luchtvaart@minienw.nl
 
 
Hoogachtend,
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
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DE DIRECTEUR PARTICIPATIE
Erik Pool
 
 


