
De Commissie voor de milieu-
e�ectrapportage (m.e.r.) wordt in de 
gelegenheid gesteld het MER te toetsen 
en gee� advies.

Toetsing MER door Commissie 
m.e.r.

Na ontvangst van de zienswijzen en het 
advies wordt het ontwerp-luchthavenbe-
sluit door de staatssecretaris van 
Defensie in overeenstemming met de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat 
opgesteld en met instemming van de 
Ministerraad voor advies aangeboden 
aan de Raad van State.

Opstellen De�nitief 
Ontwerp-luchthavenbesluit
Op basis van de ontvangen reacties uit de 
voorgaande stappen komt deze 
de�nitieve versie tot stand. 

Aanbieding besluit aan Ministerraad

Daarna voor advies aan Raad van 
State

Na ontvangst van het advies wordt het 
luchthavenbesluit op voordracht van de 
staatssecretaris van Defensie, in 
overeenstemming met de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, 
gereedgemaakt voor vaststelling door 
Z.M. de Koning.

Vaststelling Luchthavenbesluit

Onherroepelijk Luchthavenbesluit

Dit is alleen mogelijk als eerder in het 
proces van de gelegenheid gebruik is 
gemaakt om een zienswijze in te dienen 
(zie stap 7).

Start periode van bezwaar en 
beroep

Na ondertekening wordt het 
luchthavenbesluit gepubliceerd en 
treedt het luchthavenbesluit in werking.

Na uitspraak Raad van State is het 
besluit onherroepelijk.
Er is geen inspraak meer mogelijk. 

Publicatie in Staatsblad

Luchthavenbesluit treedt in werking

Het ontwerp-luchthavenbesluit wordt 
samen met het MER door het ministerie 
van Defensie gedurende zes weken ter 
inzage gelegd.  Een ieder kan een 
zienswijze indienen.

Het Ontwerp-luchthavenbesluit 
ligt samen met het MER ter inzage

Procedure voorbereiding 
luchthavenbesluit

Gedurende vier weken wordt de 
mogelijkheid geboden zienswijzen in 
te dienen op het voornemen en 
worden de betrokken adviseurs in de 
gelegenheid gesteld te adviseren over 
reikwijdte en detailniveau van het op 
te stellen MER.

Concept-notitie Reikwijdte en 
Detailniveau ligt ter inzage

Op basis van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau wordt het 
Milieue�ectrapportage (MER) opgesteld.

Opstellen Milieue�ectrapportage 
(MER)

Het MER levert de milieu-informatie aan 
voor het opstellen van het 
ontwerp-luchthavenbesluit.

Opstellen Ontwerp-
luchthavenbesluit

Met de betrokken provincies en 
gemeenten wordt bestuurlijk overleg 
gevoerd over het ontwerp-
luchthavenbesluit en het MER.

Gesprekken met provincie en 
gemeenten over het ontwerp 
en MER

Los van de formele inspraak momenten, komt 
Defensie graag in gesprek met betrokkenen. Zodra 
geschikte momenten zich voordoen, zal Defensie 
deze aangrijpen. 

Het e�ect van bepaalde stappen loopt 
door tot het einde van de gekleurde lijn.

Publicatie van de reactie van Defensie 
op de zienswijzen die zijn ingediend op 
de Concept-notitie Reikwijdte en 
Detailniveau.

Publicatie Reactienota


