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ONDERWERP 
Collegebericht: Inspraak en informatiebijeenkomst concept Luchtvaartnota  
 
Op 15 mei 2020 is de concept Luchtvaartnota verschenen, het belangrijkste 
document voor ontwikkeling in de luchtvaart voor de komende 30 jaar. De 
Luchtvaartnota is belangrijk voor onze regio vanwege onze ligging onder de 
polderbaan. Wij hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de nota. 
Het ministerie heeft de periode om een zienswijze in te dienen gestart op 29 mei 
en deze duurt 6 weken (tot 10 juli). In dit collegebericht lichten wij de procedure 
voor zienswijzen toe, en nodigen wij u graag uit voor een regionale bijeenkomst op 
22 juni. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de inhoud van de concept 
Luchtvaartnota en over de gezamenlijke zienswijze van de Bestuurlijke Regie 
Schiphol, waar de gemeente deelnemer van is. 
 
Procedure zienswijze 
Een ieder kan een zienswijze op de concept Luchtvaartnota indienen: inwoners, 
een belangenorganisatie, een raadslid, of een college. De Bestuurlijke Regie 
Schiphol (BRS) is een afvaardiging van bestuurders van 56 gemeenten en 4 
provincies. De BRS is van plan een gezamenlijke zienswijze in te dienen. De 
gemeente Heemstede is daar ook bij betrokken. We werken samen met 
buurgemeenten om onze regionale belangen goed over het voetlicht te brengen. 
De regio IJmond worden regionaal in de BRS vertegenwoordigd door wethouder 
Dinjens van gemeente Velsen. Hiernaast zijn de wethouders Berkhout en Mulder 
vanuit Zuid-Kennemerland aangesloten in de BRS. Alle betrokken gemeenten 
trekken zoveel mogelijk samen op.  
 
Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol 
De zienswijze van de BRS is op 18 juni gepubliceerd en sturen wij u hierbij ter 
kennisname toe. Naar de mening van het college worden in de concept zienswijze 
geen zaken aangevoerd die haaks staan op de opvattingen van het college over 
de ontwikkeling van de luchtvaart en de luchthaven Schiphol. Het college kan zich 
dan ook vinden in de zienswijze, zoals die nu voorligt.   
 
Informatiebijeenkomst op 22 juni 
Gezien de krappe planning hebben de vertegenwoordigers in de BRS van 
gemeente Velsen en gemeente Haarlem besloten hun raden door een bijeenkomst 
op 22 juni te informeren over de concept Luchtvaartnota en de zienswijze van de 
BRS. Voor Heemstede is het op deze zeer korte termijn niet mogelijk een eigen 
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informatiebijeenkomst te organiseren. Om de raad toch van de nodige informatie te 
kunnen voorzien, heeft wethouder Mulder de organisatoren gevraagd of 
Heemstede op 22 juni mag aansluiten. Hierop is aangegeven dat de Heemsteedse 
raadsleden van harte welkom zijn om aan de informatiebijeenkomst deel te nemen.     
 
De bijeenkomst vindt digitaal plaats van 19:00-20:30. De volgende drie onderdelen 
zullen aan bod komen:  

1. Toelichting bestuurlijke context, door Sebastian Dinjens regio-
vertegenwoordiger IJmond-Alkmaar 
De zienswijze van de BRS wordt gebaseerd op stukken waar u eerder 
kennis van heeft genomen. Namelijk enerzijds de ‘Bestuurlijke Agenda 

Luchtvaart IJmond-Alkmaar-Haarlem’ en anderzijds de gezamenlijke ‘BRS 

inzet’. Deze context wordt kort toegelicht. De betreffende stukken zijn ter 
informatie bij deze uitnodiging gevoegd. 

2. Presentatie concept Luchtvaarnota door mevrouw P. Werther 
(projectmanager Luchtvaartnota, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) 
Een toelichting op de Luchtvaartnota zoals deze gepubliceerd is. U vindt 
de nota ook als bijlage bij deze uitnodiging.  

3. Toelichting op concept zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol door 
Sebastian Dinjens regio-vertegenwoordiger IJmond-Alkmaar 
Wij lichten de dilemma’s uit de Luchtvaartnota en de hoofdlijnen van de 

zienswijze van de BRS toe.  
 

Tijdens de sessie is er voor u mogelijkheid om vragen te stellen.  
 
Vervolg proces en zelfstandig indienen (pro forma) zienswijze 
Hieronder vindt u een overzicht van het proces om te komen tot een zienswijze. 
Gemeenten kunnen indien gewenst in aanvulling op de gezamenlijke zienswijze 
vanuit de BRS ook aanvullend zelfstandig een zienswijze indienen (in te dienen 
voor 10 juli). Het ministerie geeft de decentrale overheden de gelegenheid om via 
een pro forma zienswijze (in te dienen voor 24 juli met de BRS-zienswijze als 
basis) na de geplande sluitingsdatum met een formeel vastgestelde zienswijze te 
komen. De formeel vastgestelde zienswijze moet voor 12 september zijn 
ingediend. 
Dit betekent dat als u in aanvulling op de BRS-zienswijze een Heemsteedse 
zienswijze wil indienen, deze uiterlijk 11 september 2020 moet zijn afgestemd en 
verzonden aan de Minister (zie ook het schema hieronder).  
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proces zienswijze indienen op Luchtvaartnota 
Stap  Planning  

1. Concept-luchtvaartnota verschijnt 15-5 

2. Zienswijzeperiode 29-5 – 10-7 

3. BRS bestuurlijk stelt zienswijze vast 18-6 

4. Provincie NH verstuurt reactie namens 
BRS  

Voor 10-7 

5. Individuele gemeenten kunnen 
aanvullend op de BRS-zienswijze een 
(pro forma-) zienswijze indienen 

Voor 10-7 (voor 23-7 in 
geval van een pro forma 
zienswijze) 

6. Individuele gemeenten dienen 
aanvullende zienswijze in 

Voor 12-9  

7. Minister stuurt Luchtvaartnota naar 
Tweede kamer 

Eind 2020 

8. Debat Tweede Kamer Eind 2020 

 
Aanmelden  
De informerende bijeenkomst wordt georganiseerd voor raadsleden. Wij vragen u 
om zich aan te melden door een mail te sturen naar holsthoorn@odijmond.nl. 
Vermeld hierin uw naam, gemeente en mailadres. U ontvangt dan voorafgaand 
aan de bijeenkomst een link om deel te kunnen nemen.  

Andere belangstellenden kunnen de bijeenkomst online live volgen via 
https://channel.royalcast.com/velsen, maar kunnen niet deelnemen en kunnen 
geen vragen stellen. 
 
 
Bijlage: 

- Zienswijze BRS op de Luchtvaartnota d.d. 18 juni 2020 

mailto:holsthoorn@odijmond.nl
https://channel.royalcast.com/velsen/#!/upcoming

