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DATUM 25-5-2020 

AAN Provinciale Staten van Utrecht 

VAN Gedeputeerde Van Muilekom 

DOORKIESNUMMER 0621124706 

ONDERWERP Inbreng provincie Utrecht op Luchtvaartnota.  

 

Geachte Staten- en commissieleden, 

 

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft het Kabinet op vrijdag 15 mei jl. de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 

vastgesteld. Dit ontwerp bevat de basisprincipes waaraan de luchtvaart in de toekomst moet voldoen. De 

documenten zijn terug te vinden op www.luchtvaartindetoekomst.nl.  Het geheel ligt ter inzage van 29 mei tot 9 

juli 2020.  

 

Voor het College is het meest belangrijke punt de overlast en hinder die inwoners ondervinden. Inzet is dat 

allereerst de effecten voor de fysieke leefomgeving waaronder natuur, stilte in de provincie helder zijn. Dan wordt 

getoetst of deze wijzigingen een afname van de hinder c.q. een verbetering van de luchtkwaliteit inhouden. Wordt 

het aantal nachtvluchten teruggebracht? Is er ook sprake van een vermindering van de hinder buiten de formeel 

wettelijk vastgestelde contouren?  Een ander belangrijk punt is de rol van de provincie als het gaat om het gebruik 

van de onderste laag van het luchtruim, aangezien dit effecten geeft op de inrichting van de omgeving, zoals 

natuur, stilte, woningbouwmogelijkheden en windmolens.  

 
Tijdens de informatiebijeenkomst over Luchtvaart van 15 april jl. heb ik aangegeven dat het mij goed leek om na 

de publicatie van de luchtvaartnota opnieuw met u in gesprek te gaan. Dit ben ik nog steeds voornemens te doen. 

Op dit moment wordt een reactie vanuit de provincie Utrecht voorbereid. Deze reactie willen wij – voor zover 

mogelijk – opstellen samen met de Utrechtse gemeenten en de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). In de BRS zijn 

de vier bij Schiphol betrokken provincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland vertegenwoordigd 

evenals een 44 tal gemeenten. Hiermee kunnen we een duidelijk signaal vanuit de decentrale overheden en de 

regio afgeven aan het ministerie.   

Ter voorbereiding van onze reactie, spreek ik op 10 juni met vertegenwoordigers van de Utrechtse gemeenten en 

op 18 juni in BRS verband.  Mede op basis hiervan wil ik in de commissie M&M van 24 juni graag met u de 

bouwstenen voor de reactie van de provincie Utrecht bespreken. Wij kunnen u hiervoor pas na 18 juni de 

relevante stukken doen toekomen. Na de bespreking in de commissie zullen Gedeputeerde Staten een besluit 

nemen over de definitieve reactie aan de minister op de ontwerp-luchtvaatnota. Ook daarover wordt u uiteraard 

geïnformeerd.    
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http://www.luchtvaartindetoekomst.nl/

