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Struch, ER

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

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 20:49

Aan: Vrugt, R. (Rene) - DGB

CC: Balen-Peeters, C. van (Carolien) - BSK

Onderwerp: Planning Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Geachte voorzitter van CRO of COVM, 

 

Op 29 maart jl. heb ik de relaties van het programma Luchtruimherziening gemaild en daarbij aangegeven dat we 

onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk doorwerken. Dat is en blijft het geval. Maar in aanvulling op die 

mail informeer ik jullie hierbij dat de ontwerpwerkzaamheden voor de herinrichting van de hoofdstructuur van het 

Nederlandse luchtruim meer tijd blijken te vragen dan voorzien. Het inzichtelijk maken van de haalbaarheid en 

wenselijkheid van de nieuwe hoofdstructuur is complex, ook omdat meerdere binnen- en buitenlandse partijen 

hieraan meewerken. Daarnaast beïnvloedt de COVID-19 pandemie de voortgang van het programma aangezien er 

momenteel geen fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn. Dit heeft effect op de voortgang van de werkzaamheden en 

op de mogelijkheden voor participatie van stakeholders. Eén en ander leidt ertoe dat de concept-

Voorkeursbeslissing niet eerder dan dit najaar kan worden genomen en de definitieve Voorkeursbeslissing opschuift 

naar het voorjaar van 2021. De Minister heeft inmiddels – in afstemming met de Staatssecretaris van Defensie – de 

Tweede Kamer hier ook over geïnformeerd.  

 

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en spreek bovenal de wens uit dat eenieder in 

goede gezondheid mag verkeren!  

 

Mochten er vragen zijn, dan willen we natuurlijk graag beantwoorden.  
 

 

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.  


