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Updates

Achterban informatie – bewonersavonden, commissievergaderingen en technische sessies

Klachtenprocedure BTV – JFF rapport, spelregels en criteria

Procesplanning – Veranderingen sinds juni, documenten en onderbouwing



Planning

1. Verkenning participanten, procesafspraken en eerste inzicht in elkaars belangen (eind 2020/begin 2021)

2. Joint Fact Finding (Q1 + Q2 2021)

3. Samen voorkeursscenario maken (Q3 + Q4 2021, Q1 2022)

4. Afspraken maken, inclusief borgen, evalueren en monitoren (Q1 2022)

Start formele aanvraag LHB 2022



Stappen 3 en 4 (schematisch)



Overlegstructuur



Klankbordgroep

Centrale werkgroep



RTHA

Bewoners Lansingerland

Bewoners Schiedam

Bewoners Rotterdam

Transavia

MMT/Politie

Kleine Luchtvaart

Min I&W

Gemeente Schiedam

Gemeente Lansingerland

Gemeente Rotterdam

TUI Travel

Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland

VNO-NCW West

BTV

Centrale werkgroep
(o.b.v. belangen)

DCMR

GGD/RIVM

LVNL

MRDH

RHIA

VRRR



Joint Fact Finding



Proces JFF

+/- 250 ingediende vragen door participanten

Gerubriceerd en teruggebracht naar 35 hoofdvragen

Begeleidingsgroep opgezet voor toezicht op het proces

Kennishouders gezocht voor beantwoording

Antwoorden doorgenomen en meermaals bevraagd

Eindrapport als instrument voor participanten



Eindrapport Joint Fact Finding



Brainstorming



Waarde creëren en verdelen

Producten uit stappen 1 en 2 beschikbaar voor participanten

Nieuwe fase om gezamenlijk vrij en creatief na te denken over mogelijke oplossingen

Methode, draaiboek en begeleiding zijn gestoeld op 3 uitgangspunten:
1. Een veilige, constructieve en effectieve dialoog
2. Een eerlijke balans tussen de verschillende belangen
3. Een intentie om succes te genereren voor alle partijen

Criteria voor oplossingen opgesteld in samenspraak met participanten







Oplossingsrichtingen/opties bedenken, formuleren en uitwerken die onderdeel uit kunnen maken van een voorkeursscenario.

Iedere bijeenkomst staan we stil bij een hoofdonderwerp, met verschillende sub onderwerpen. Deze onderwerpen zijn een
vertaling van de eerder opgehaalde knelpunten en kansen.

Brainstormsessies:
• 6 september - Brainstorm sessie 1: hinderbeleving, -normering, -beperking en handhaving

• 13 september - Brainstorm sessie 2: regionale meerwaarde en gebruiksruimte

• 27 september - Brainstorm sessie 3: extra verdieping per thema, governance en uitvoeringsagenda

• 4 oktober – Afronding en presentatie van opbrengsten

Brainstormsessies in september



Overige zaken



Communicatie en website

Ambitie om zo transparant mogelijk te zijn. Delen van informatie uit dit proces met het brede publiek. 

Primaire plek om informatie te delen op www.luchthavenbesluit.nl

Deze zomer verbeteringen doorgevoerd, dus we verwachten extra bezoekers 

Aanvullingen op de website zijn welkom!

http://www.luchthavenbesluit.nl/



