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Struch, ER

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

Verzonden: maandag 9 september 2019 16:16

Onderwerp: publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Urgentie: Hoog

Geachte relatie, 

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie werken samen met de luchtverkeersleidingsorganisaties 

LVNL, CLSK, MUAC aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. Ten behoeve van de besluitvorming in 2020 wordt 

een Plan-MER voorbereid. In de Plan-MER is beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van de 

luchtruimherziening voor de leefomgeving. De eerste stap in het opstellen van een Plan-MER is de terinzagelegging van 

een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin is opgenomen wat de scope van de luchtruimherziening is, welke 

varianten er worden onderzocht en op welke criteria deze worden getoetst. 

De NRD kunt u vanaf morgen 10 september 2019 vinden op www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening. Tot en 

met maandag 7 oktober 2019 kunt u een zienswijze indienen op de NRD. Na sluiting van de zienswijzetermijn gaan wij 

alle ingekomen zienswijzen zorgvuldig analyseren. In een Nota van Antwoord zullen wij inhoudelijk reageren op de 

ontvangen zienswijzen. De zienswijzen worden, samen met het advies van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage, betrokken bij het opstellen van de Plan-MER. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: 

www.luchtvaartindetoekomst.nl.  

Met vriendelijke groet, 

René Vrugt 

Programmadirecteur Luchtruimherziening 

 

 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Programma Luchtvaart 

Rijnstraat 8 

2515 XP Den Haag 
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E: rene.vrugt@minienw.nl 

 

Managementondersteuner: Tjitra Jadoenandansing 
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Meer informatie over het programma Luchtruimherziening kunt u vinden op de website 

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl  
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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.  


