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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Directie Participatie 
T.a.v. Luchtruimherziening 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
 
 
 

Datum: Harlingen, 4 okt. 2019 Kenmerk: EK/19095 

Betreft: Zienswijze NRD herindeling luchtruim  

 

Geachte directie mevrouw van Nieuwenhuizen,  

 

Hierbij maken wij graag gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen betreffende de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruimherziening (NRD). 

 

De Waddenvereniging ziet zichzelf als direct belanghebbende omdat een groot deel van het 

Nederlandse luchtruim boven de Waddenzee ligt, het enige natuurlijke UNESCO werelderfgoed 

gebied in Nederland. De Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn beschermde natuurgebieden die 

ernstige gevolgen ondervinden van (onder meer) de luchtvaart in Nederland.  

 

Voordat wij op de diverse onderwerpen afzonderlijk reageren, willen wij graag een algemeen punt 

maken.  

Nut en noodzaak, de wenselijkheid van vergroten capaciteit 

De eerste doelstelling van de luchtruimherziening, zoals die wordt verwoord op pagina 9, is het 

verruimen van civiele en militaire capaciteit van het luchtruim.  

Het verruimen van de vliegcapaciteit in ons luchtruim is, anno 2019, niet onomstreden. In het 

verleden is bij het vaststellen van vliegroutes en het toestaan van groei onvoldoende rekening 

gehouden met de effecten voor flora, fauna en mensen. Op dit moment zijn er volop discussies op 

welke wijze Nederland aan haar (internationale) en meestal wettelijke verplichtingen zal kunnen 

gaan voldoen. Zo zijn er op diverse terreinen ingrijpende maatregelen noodzakelijk om de toestand 

van het milieu en de natuur te herstellen, en verdergaande klimaatverandering te stoppen. Denk 

hierbij aan maatregelen op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen, stikstofdepositie, fijnstof 

en geluid. Op voorhand de luchtvaart uit te sluiten van deze maatregelen is in onze optiek 

onverstandig. Luchtvaart draagt in zekere mate bij aan de vervuiling, verkleining van de leefbaarheid 
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en klimaatverandering. Niet alleen geeft deze startnotitie de suggestie van een uitzonderingspositie 

van de luchtvaart om serieus bij te dragen aan het verbeteren van de toestand van de natuur en het 

milieu. Tevens verkleint deze startnotitie, waarbij ingezet wordt op groei, het draagvlak voor 

maatregelen, die op vele vlakken in de samenleving gemaakt moeten gaan worden. Er moeten 

keuzes worden gemaakt zegt het rapport van Remkes, boeren protesteren en wijzen o.a. naar de 

luchtvaart. Geen enkele sector mag uitgesloten worden van de zeer noodzakelijke maatregelen, en 

alle sectoren moeten evenredig bijdragen aan de oplossing van de vele uitdagingen die er liggen op 

het terrein van een leefbaar Nederland, zowel nu als in de toekomst!  

 

De luchtvaart groeit, nationaal en internationaal. Toekomstscenario’s hebben het zelfs over een 

verdubbeling ten opzichte van nu. De Luchtvaartnota zal antwoord moeten geven op de vraag hoe 

en wat ons betreft ook zeker of, de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere belangen 

zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Wij dringen er dan ook op aan om het proces tot de 

herindeling van het luchtruim op te schorten totdat de Luchtvaartnota door kabinet is vastgesteld 

(zomer 2020)  

 

Inventarisatie van behoeften 

De luchtruimherziening kent de volgende opgave: de realisatie van een integrale, 

toekomstbestendige inrichting en beheer van het luchtruim, gebaseerd op een zorgvuldige afweging 

van publieke belangen, in samenwerking met partners en in gerichte dialoog met de omgeving.  

Er is onder de gebruikers van het luchtruim uitgebreid geïnventariseerd wat hun behoeftestelling is. 

Daarvoor is zelf de zogenaamde ‘Integrale behoeftestelling Luchtruimgebruik’ gemaakt. Wij hebben 

tevergeefs gezocht naar een soortgelijke behoeftestelling bij de stakeholders en burgers. Is deze 

behoeftestelling ook voor deze groepen vastgesteld in een document? Zo ja, waar is deze te vinden?  

Het lijkt ons, voor een goede en evenwichtige besluitvorming, essentieel om al vanaf de start van de 

besluitvorming over het toekomstig gebruik van het luchtruim, alle belangen in haar volle omvang te 

inventariseren en mee te laten wegen. Mocht dit nagelaten worden dan schept dit het beeld van 

vooringenomenheid van de besluitvorming. 

Wij vragen u dan ook met klem om vooraf aan het plan-MER de inventarisatie 

van de behoefte van andere belangen en belanghebbenden op het gebied van natuur en milieu, 

zoals geluidsoverlast en andere vormen van hinder van vliegverkeer te realiseren en mee te laten 

wegen in de besluitvorming.  
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Definitie luchtruim 

In de NRD ontbreekt een definitie van de begrenzing van het luchtruim is? Waar praten we over in 

dit document? En wat is op dit moment de exacte omvang en het volume van het Nederlandse 

luchtruim? Wij zouden vooraf aan het plan-MER een ( nadere) kwantificering zien. 

 

Voortoets 

Lokale effecten van de varianten worden niet meegenomen staat op pagina 11. Wij vragen ons af of 

dit wel een goed gemotiveerde keuze is. Lokale effecten kunnen van zodanige omvang zijn dat ze 

een bepaalde variant minder wenselijk of zelfs onhaalbaar kunnen maken. Wel wordt er in het kader 

van de Wet natuurbescherming een Voortoets uitgevoerd die aansluit op het detailniveau van het 

programma Luchtruimherziening. Wat houdt dit detailniveau precies in? Is dit detailniveau 

voldoende om mogelijk significante effecten op de betrokken habitatsoorten en habitattypen 

voldoende te beoordelen en zelfs uit te sluiten?  Wordt hier specifiek lokaal naar elk Natura 2000 

gebied gekeken. En wanneer in het proces vindt deze toets plaats? Het zou zonde zijn van de 

investeringen in een nieuwe variant voor de indeling van het luchtruim, als pas laat in het 

besluitvormingsproces blijkt dat de impact op beschermde natuurwaarden zo groot is dat de variant 

uiteindelijk toch niet haalbaar zal zijn. Hierbij dient speciaal aandacht te zijn voor de cumulatie van 

effecten van verschillende vliegroutes, en andere activiteiten die ook hun impact hebben op de 

beschermde natuurwaarden. 

 

Overige regelgeving en andere kaders? 

Waar en wanneer in het proces vindt andere toetsing plaats aan de geldende beleid en de geldende 

wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Parijsafspraken en de Wet Natuurbescherming.   

 

Het is noodzakelijk om nieuwe plannen en projecten te toetsen aan de Natuurbeschermingswet. 

Gezien de stikstofuitspraak ( en de lopende procedure over 100.000-den niet vergunde vluchten) is 

het de vraag of er überhaupt ruimte is voor de vergroting van de capaciteit van het luchtruim. Wij 

zien niet in hoe verzekerd kan worden dat met meer vluchten minder of geen uitstoot gerealiseerd 

kan worden. Een onderbouwing hiervan zouden wij graag voor plan-MER zien. Dit om onnodige werk 

te voorkomen.  
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pagina 15 onder het kopje 2 Naar een realistische keuze:  

“De praktische, technische, financiële en politieke uitvoerbaarheid wegen mee bij de beoordeling 

van de varianten, maar zijn geen onderdeel van het maatschappelijke toetsingskader in deze plan-

MER”. Hoe is of wordt deze weging uitgevoerd? Welke wegingsfactoren worden hieraan toegekend? 

Verder verwijzen wij naar onze opmerkingen onder het kopje ‘inventarisatie van behoeften’.  

 

Hoofdstructuur vast onderdeel van de varianten maakt inspraak erop onmogelijk 

Zie pagina 23: “De combinatie van de benodigde omvang van oefenruimte en de civiele behoefte 

aan luchtruim maken de ontwikkeling van het oefengebied in het noordelijk deel van het Nederlands 

luchtruim (mogelijk grensoverschrijdend met Duitsland) in combinatie met civiele ontsluiting van het 

oosten en zuidoosten, de enige kansrijke optie om aan de militaire en civiele voorwaarden te kunnen 

voldoen. Daarom is dit standaard onderdeel van alle varianten”.   

Waar wordt onderbouwd dat dit de enige optie is? Zo is het nog onzeker of Lelystad kan uitbreiden. 

Is het uitgesloten dat opties voor militair oefengebied over de Nederlandse grens, op Europees 

niveau, bijvoorbeeld in NAVO verband, haalbaar en wenselijk zijn? Op dit wordt er gewerkt aan het 

Noordzeeakkoord en de Strategische Agenda Noordzee 2030. In hoeverre is dit proces over 

herindeling Nederlands luchtruim, afgestemd met deze twee trajecten. Dit lijkt ons van belang om 

conflicten te voorkomen, bijvoorbeeld over ruimtegebruik op en boven de Noordzee. De 

Strategische Agenda Noordzee 2030 gaat overigens niet alleen over energie, voedselvoorziening, 

natuur en ruimtelijke vraagstukken, maar ook over thema’s als vervuiling en verzuring. 

 

Door de hoofdstructuur 2023 als een vast onderdeel te maken van de varianten is er, ons inziens, 

geen inspraak meer mogelijk op de zogenaamde enige optie. Het militaire deel van het luchtruim is 

tot op heden nog nooit aan de Natuurbeschermingswet vereisten getoetst en kan, ons inziens,  dus 

geen vast onderdeel zijn van de varianten.  

Kunt u aangeven hoe u denkt dat inspraak op de hoofdstructuur 2023 is gegarandeerd?  

 

Pagina 24 eerste punt 

“Voor een effectief luchtruimontwerp is het belangrijk dat er een scheidslijn wordt getrokken die 

aangeeft vanaf welke hoogte CO2, en tot welke hoogte de geluidbelasting leidend is. Bij het ontwerp 

zal als werkhypothese worden gewerkt met een scheidslijn van 6000 voet”.   

Betekent dit dat tot geluidsbelasting tot 6000 voet wordt meegenomen en CO2 vanaf 6000 voet?  



 

5 
 

 

Pagina 28 Toetsingskader aan referentiesituaties 

“Het toetsingskader geeft aan voor welke thema’s/onderwerpen en op welke wijze de effecten van 

de opgestelde varianten worden bepaald. Voor elke variant wordt het verschil bepaald door 

vergelijking met de referentiesituatie. Dat is de situatie die ontstaat zonder dat het programma 

luchtruimherziening wordt uitgevoerd”.  

Waar zijn deze referentiesituaties per thema/onderwerp vastgesteld? Zijn deze openbaar? Zo ja, 

waar zijn ze te vinden, zo nee, waarom niet? Zijn in de referentiesituaties de aantallen 

vliegwegingen, de vlieghoogten en de tijdstippen vastgelegd? Zijn in de referentiesituatie ook de 

huidige vliegbewegingen (militair en burgerluchtvaart) meegenomen die op dit moment niet over de 

benodigde Natuurbeschermingswetvergunningen beschikken? Wij zouden bovengenoemde 

gegevens graag expliciet terug zien in de NRD 

 

De vier varianten en de voorkeursvariant worden getoetst op alle criteria. Hoe wordt de totaal score 

van de 5 varianten bepaald? En hoe wordt bepaald wat dan de beste variant is?  

Wij hechten eraan dat de spelregels “hoe tot de beste variant te komen” duidelijk en navolgbaar in 

de NRD worden vastgelegd.  

 

Pagina 29 Toetsingscriteria 

In de tabel Toetsingscriteria ontbreken, voor de natuur, een aantal belangrijke toetsingscriteria met 

het op de effecten op habitatten en soorten. Deze criteria zijn verstoring van dierendoor geluid en 

“silhouet-werking” van vliegtuigen, het tijdsstip van vliegen (in het donker, moment in het 

getijdencyclus, moment in het seizoen etc.) de tijdsduur, de route (bijv. bij oefeningen), trillingen, 

vlieghoogten.  

 

Pagina 30 referentiesituaties 

Hoe worden referentiesituaties voor de toekomst gemaakt voor het thema ruimtebeslag op de 

grond? Wordt daarbij rekening gehouden met wenselijke ruimtelijke ontwikkeling op de grond, zoals 

windparken, wonen, vervoer, etc? 
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Differentiatie van het luchtruim op basis van technische specificaties 

Waarom worden technische ontwikkelingen zoals de verbetering van vliegtuigen met betrekking tot 

kerosinegebruik, geluidsproductie en navigatienauwkeurigheid niet meegenomen? Welke 

technische mogelijkheden zijn er op dit moment beschikbaar om met minder uitstoot van 

schadelijke stoffen en minder geluidsproductie te vliegen? Kunnen voor het gebruik (van bepaalde 

delen) van het luchtruim ook voorwaarden gesteld worden aan de uitstoot van vliegtuigen 

(bijvoorbeeld enkel een bepaald type vliegtuig met een maximum aantal decibellen op bepaalde 

vliegroutes) , of het type vliegtuig die gebruik mag maken van dat gedeelte van het luchtruim? Is het 

wenselijk om dit nader (in Europees verband) te regelen? Wij denken dat dit belangrijke aspecten 

zijn. Bent u bereid om deze te verkennen en mee te nemen in de NRD en plan-MER? 

 

Samenvattend 

Wij hopen dat u de belangen van natuur, milieu en leefomgeving voorop zullen stellen bij de 

herziening van het Nederlandse luchtruim en bij alle andere besluiten die de toekomstige 

ontwikkelingen van de luchtvaart zullen bepalen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Waddenvereniging  

Ellen Kuipers 

 


