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Geachte heer/mevrouw, 
 
Omdat u betrokken bent bij de klankbordgroep voor de Luchtvaartnota, informeer ik 
u hierbij over de stand van zaken en de te volgen procedure rond de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau voor het planMer voor de Luchtvaartnota 2020-2050.  
 
Achtergrond Notitie Reikwijdte en Detailniveau  
De luchtvaart groeit, nationaal en internationaal. Daarom werkt het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een nieuwe visie op de toekomst van de 
luchtvaart in Nederland. Die komt in de Luchtvaartnota 2020 – 2050.  
Veiligheid is de basis. Wat wordt de nieuwe balans tussen duurzaamheid, 
leefbaarheid en economie? 
 
Om in beeld te krijgen welke gevolgen nieuw luchtvaartbeleid zal hebben op de 
leefomgeving, zal een milieueffectrapport (een planMER) worden opgesteld. Voordat 
dit planMER wordt opgesteld, worden de onderwerpen (reikwijdte) waar de planMER 
zich op richt en de diepgang daarvan (detailniveau) beschreven in een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau. 
 
Indienen van zienswijzen 
Van woensdag 20 maart tot en met dinsdag 16 april 2019 kunt u reageren op de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Een zienswijze indienen kan op drie 
manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. 
 
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze digitaal via 
www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota.  
Ook kunt u uw zienswijze mondeling indienen. Dit kan telefonisch tijdens 
kantooruren door te bellen naar 070-4568999. 
Ten slotte kun u uw zienswijze ook per post indienen: 
Directie Participatie 
t.a.v. NRD Luchtvaartnota 
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag 
  

http://www.platformparticipatie.nl/
http://www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota
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Bekijken Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat op 
www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota  
Op papier kunt u de Notitie van woensdag 20 maart 2019 tot en met dinsdag 16 april 
2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (op afspraak via 070-4568999) en op de provinciehuizen van de 
provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, 
Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Fryslân. 
 
Meer informatie? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met de 
directie Participatie via telefoonnummer 070 – 456 8999.  
 
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 
 
namens deze, 
DE DIRECTEUR PARTICIPATIE 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Pool 
  
  


