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Struch, ER

Van: Vrugt, R. (Rene) - DGB <rene.vrugt@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 18 april 2019 19:01

Aan: Adriaansen, Stewart; rob.algra@dcmr.nl; secretaris@crollelystad.nl; 

m.duijvestijn@kicl.nl; sdehaan@ameland.nl; AJP.Hardenbol.01@mindef.nl; 

e.hoek@smallingerland.nl; bh.maring@rud-zeeland.nl; info@croeelde.nl; 

EA.Broens@overijssel.nl; j.timmerman@gelderland.nl; g.van.eijk@gelderland.nl; 

Struch, ER; Sterkenburg, L. (Laurens) - DGB; jweggeman@omgevingsraadschiphol.nl; 

info@crohoogeveen.nl; busweilerg@noord-holland.nl; rbroeren@brabant.nl; 

dboot@texel.nl; lsinkeler@omgevingsraadschiphol.nl; pjh.simons@prvlimburg.nl

Onderwerp: publicatie Startbeslissing 

Beste secretarissen van de CRO’s/COVM;s, 

 

Vandaag hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie de Startbeslissing 

‘Samen werken aan het luchtruim’ ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Startbeslissing worden 

de stappen bekend gemaakt die de komende tijd worden gezet in het kader van de herziening van het Nederlandse 

luchtruim. In de bijlage treft u de brief aan de Tweede Kamer en de Startbeslissing aan. Voor meer informatie kunt u 

ook terecht op onze website www.luchtvaartindetoekomst.nl.  

 

Ik wens u alvast fijne paasdagen! 

 

Groet René Vrugt 

 

Directeur Programma Luchtruimherziening 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Programma Luchtvaart 

Rijnstraat 8 

2515 XP Den Haag 

P.O. Box 20901 2500 EX Den Haag 

 

M: 06 20705886 

E: rene.vrugt@minienw.nl 

 

Managementondersteuner: Tjitra Jadoenandansing 

E: tjitra.jadoenandansing@minienw.nl  

 

Meer informatie over het programma Luchtruimherziening kunt u vinden op de website 

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl  

 

 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  


