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Geachte lezer,
De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is vrijdag 15 mei verschenen. In deze nota geeft
het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de
periode 2020-2050. De luchtvaart moet stiller en duurzamer worden.
In de ontwerpnota staan de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van de
luchtvaart in Nederland. In het bijbehorende plan-MER zijn de effecten voor het milieu
onderzocht.
Het luchtvaartbeleid dient een nieuwe koers te varen om de ontstane problemen voort te
zetten om te kunnen dragen en de luchtvaart een betere kwalitatieve ontwikkeling te
kunnen bieden.
BVM2 en LBBL (Landelijk Burgerberaad Luchtvaart) hebben de afzonderlijke
zienswijzen op elkaar afgestemd. LBBL richt zich op het overkoepelende niveau en wij
als BVM2 op het regionale niveau. In de BVM2-zienswijze wordt voor zaken met een
niet-regionale strekking verwezen naar de LBBL-zienswijze.

Lees hieronder wat wij van de plannen vinden...

En dit is (een deel van) onze reactie...
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De Ontwerp-Luchtvaartnota tot 2050 gaat terecht uit van het waarborgen van de
publieke belangen. Het luchtvaartbeleid wordt daarmee niet langer eenzijdig bepaald
door de bedrijfseconomische belangen van de luchtvaartsector.
Daarnaast wordt erkend dat regionale luchthavens, zoals Eindhoven Airport, zich
moeten ontwikkelen in lijn met de regio’s waarin ze liggen. Dat sluit aan bij het advies
van Van Geel, waar in de nota vaak naar wordt verwezen. Maar elementaire onderdelen
van dat advies, zoals de 30% geluidsreductie tot 2030, worden in de nota niet
verankerd. Ook dreigt het ‘groeiverdienmodel’ erin te resulteren dat na 2030
hinderafname meteen door nieuwe vliegbewegingen teniet wordt gedaan.
Maar het meest teleurstellende van de nota is dat de luchtvaartsector blijvend wordt
uitgezonderd van de verplichtingen uit het Parijse Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot
terug te dringen.

Lees alle bevindingen en
kanttekeningen in de Zienswijzen
van BVM2 en LBBL
Download hier de pdf van BVM2:
https://bvm2.nl/wpcontent/uploads/2020/07/Zienswijze-van-BVM2-opde-LuVaNo_05juli2020_def.pdf
of ga naar onze website:
https://bvm2.nl/zienswijze-lbbl-en-bvm2-op-conceptluchtvaartnota.
De zienswijze van LBBL kunt u hier
downloaden: https://lbbl.nl/wpcontent/uploads/2020/07/Zienswijze-LBBL-op-OntwLVNPlanMER.pdf

De Knegselbijeenkomst komt... Toch?
Achter de schermen zijn wij al enige tijd bezig met de voorbereidingen van de
bijeenkomst. Maar, zoals u zult begrijpen, hebben wij op dit moment nog geen besluit
kunnen nemen over een mogelijke datum. Wij wachten, net als iedereen, met spanning
af wat er na de vakantie kan en mag. Zodra meer bekend is over verdere versoepeling
van alle coronamaatregelen brengen wij u op de hoogte van onze plannen.

BVM2 manifesteert zich graag op jaarvergaderingen,
buurtbijeenkomsten en dergelijke
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Mocht uw wijkorganisatie, dorpsraad, milieuclub enzovoort tijdens een bijeenkomst
behoefte behoefte hebben aan een spreker namens BVM2 of als wij u op een andere
manier kunnen ondersteunen, neemt u dan vooral contact op via bestuur@bvm2.nl
Met vriendelijke groeten,
Bernard Gerard
Secretaris BVM2
www.bvm2.nl
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