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Struch, ER

Van: Commissie voor de milieueffectrapportage <info@commissiemer.nl>

Verzonden: maandag 13 mei 2019 09:27

Aan: Struch, ER

Onderwerp: PERSBERICHT - Luchtvaartnota

 
 
Milieueffectrapport Luchtvaartnota 2020-2050 

Onderzoek keuzes luchtvaart voor korte en 
lange termijn 
 
De Commissie adviseert om de discussie over hoe de luchtvaart zich moet ontwikkelen, te 
voeren aan de hand van een milieueffectrapport met alternatieven die uitgaan van groei, 
stagnatie of krimp. Hierdoor komen de belangrijke milieugevolgen van mogelijke keuzes 
goed in beeld. Verder moeten de beoogde doelen concreet en toetsbaar worden 
beschreven.  

Het plan 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil voor de periode 2020-2050 nieuw beleid voor de luchtvaart 
vaststellen. Dit beleid wordt vastgelegd in de luchtvaartnota. Voor de minister besluit over de nota worden de 
milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd 
over de gewenste inhoud van het op te stellen rapport. 

Het advies 
De Commissie adviseert om de discussie over hoe de luchtvaart zich moet ontwikkelen, te voeren aan de hand van 
alternatieven die uitgaan van groei, stagnatie of krimp van de luchtvaart, van meer of minder terugdringen van de 
hinder en van al dan niet terugdringen van de CO2-uitstoot. Door deze alternatieven te vergelijken in het 
milieueffectrapport komen belangrijke milieugevolgen die aan deze keuzes verbonden zijn, goed in beeld. Verder 
adviseert ze om doelen concreet en toetsbaar te beschrijven en om daarbij onderscheid te maken tussen doelen voor 
de korte en de lange termijn (voor en na 2030). 
De minister stelt veel criteria voor om de effecten van de luchtvaart op de mens, zijn leefomgeving, het klimaat, de 
natuur en de economie te beschrijven. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport te focussen op de 
criteria die de belangrijke verschillen tussen alternatieven laten zien. Voorbeelden hiervan zijn: de beschikbare ruimte 
voor onder andere woningbouw, de omvang en de duur van de hinder en de schadelijke stoffen die vrijkomen bij 
vliegen vanaf Nederlandse luchthavens. 

Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 66 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van 
milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 
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Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl . 

  
 


