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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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https://2p1xd.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/A_gtFPyRr8vIzrOl2CS8CX_o3-Ly2QvUuAk0zF3impvpebDJP69geo2_Oq5RrOyNYmMxA78-SbXoTA8KyBWpejLOBlyWbUV2SvOqgAWCnVRDHXG7nxjx1ysTk00iW0xg0FHyGsbRL6Sro6zD6ugumv4gLnQSdfh24E4NMBH10kYqzhp2oMhFCBQMaCpTHS69EGF2Qw_2PASobiKizlDXBqxiFjq_9K7JCyQ0e9xPTb4igB8I8wfib7ZdzEnFLnxEZN77hOguzyBk
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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.

Download hier de pdf van BVM2:
https://bvm2.nl/wp-
content/uploads/2020/07/Zienswijze-van-BVM2-op-
de-LuVaNo_05juli2020_def.pdf
of ga naar onze website:
https://bvm2.nl/zienswijze-lbbl-en-bvm2-op-concept-
luchtvaartnota.

De zienswijze van LBBL kunt u hier
downloaden: https://lbbl.nl/wp-
content/uploads/2020/07/Zienswijze-LBBL-op-Ontw-
LVNPlanMER.pdf

Lees alle bevindingen en
kanttekeningen in de Zienswijzen
van BVM2 en LBBL 

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

https://2p1xd.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HRJdhZW129i12dnClr0Oeb4A6KzJAqDmajTs9BrmRYSEs8rsyDVhtDEIc4hbXpcj4R1XSPPh9vegn8ZT27Zo6yjataS0uEUDFinpKacAxui6RZo6RHP7J58GeJrJgJ5oO1TAdXf3S5SVJR7HWm2fLGeoAsMlth6YdrpMQX3f7OmNHHejal2R0OTrak8rR6TCzKXToJwKfvGMBH-Oqkf9Gakhb8B_sDpbvKX5cMwvNwjrruUxsnCJVvAW_tJ1Keoy_2sy1V4PPU5Oy-AI9v1zK66cpeGNwmZkZHfGRylRzOZQm8g2QKAb-QFq-_u_sUG1itVVWyKbFLc4deTxGOdxrwSniNnxK7T4gbbRpo4uh8OQBARGG4gq1VFQh4434JCh7wfz
https://2p1xd.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8WCudKBGG-ScAIyNOW7XyptF7pwyQFevL8iE3d5_KMFyCXF29kbNqQNZAHXoQ0mVcidbGwAjuFcyLNjkRxMUlhKZ7kcgUSZYvnNEWYOsvEIPK4k8bcC7HYSR2uSE1aWHIhM6MqqXmHsd7lUXx_DWP0v-T8Z3eVqYl7PmwHskBTv1oEdnMrLxUpS14CnOnPQfY6Xs-nMdeKk9856wDPtvzRvmiIYdj_0tM47m2F7kG2JXoooc6lI0j192tWCI8pZgU4qUjKuKmNb0lVi3wE5aA-90vSd7nF0RB9MZXIDh7hm5q3LPmrd3pg6EbJe9uOEvjqnZ5RM3uufKuTtDBTTR
https://2p1xd.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/UXX1paZ8LhQZYAVcyj9gfDQUJZYqeo3SW7n4cJvZKADzELm2uUh5XoCw5ZblPMFjhqKwy9XKLZ4iaiuYAXL95M6l06AXnx9MBdwEXv6KE7yrxOUxO0dyrvzfmCQKDLjand5TlBDXRPNtn-5kT3HPRrs9mdDCvkIHAzjP1JRAgdepyYyOF_hrhkaP9Qks4bJ_kBmAKyCO86wbH15INO4iV6gpn9_lxmUgOp64Evt5N8AZdg7-q6V4Sen-XZRd4CCgmYmZ0cZ0-VDyKgKTczmibAjJh4ee0JlpC1B4pUUThKdYJ_PbQvaNRurjsyVCNA1d2mbDm-GYZ_WYBmKYKlPqeEDB-p7Y1YOyiItzrqckttLlbpBKFEq4
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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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