
INFORMATIEBIJEENKOMST 
U bent welkom op de digitale informatiebijeenkomst op donderdag  
27 januari 2022 tussen 19.00 uur en 21.00 uur. De Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau en de procedure worden toegelicht en u kunt vragen stellen 
over het project, de procedure en de notitie. 
Via www.samenopdehoogte.nl/aanmelden27januari kunt u zich tot en  
met woensdag 26 januari 12.00 uur hiervoor aanmelden. 

De presentatie kunt u ook na afloop terugkijken op:  
www.samenopdehoogte.nl. 

DOCUMENT BEKIJKEN 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat vanaf vrijdag  
21 januari 2022 op:  
www.platformparticipatie.nl/luchthaveneindhoven.  

Op papier kunt u deze notitie van vrijdag 21 januari tot en met donderdag  
3 maart 2022 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:
- Gemeente Best, Dorpsplein 2, Best, tel. 14 0499.
- Gemeente Eersel, Dijk 15, Eersel, tel. 0497 53 13 00.
-  Gemeente Eindhoven (inwonersplein), Stadhuisplein 10, Eindhoven,  

tel. 14 040.
-  Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3, Oirschot, tel. 0499 58 33 33.
-  Gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1, Son en Breugel,  

tel. 0499 491 491.
- Gemeente Veldhoven, Meiveld 1, Veldhoven, tel. 14 040.
-  Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32, Den Haag, tel. 06 22 43 01 72 

(uitsluitend op afspraak).

LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van  
het coronavirus kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden  
of dat u een afspraak moet maken als u de documenten wilt inzien.  
Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locatie 
om te vragen of u er terecht kan. 

Heeft u liever een papieren exemplaar van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau? U kunt dit opvragen via telefoonnummer 06 22 43 01 72. 

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID 
De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite  
hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken 
doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in  
de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makke
lijk binnenlopen. U kunt hier ondersteuning vragen over websites van  
de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten 
behorend bij dit project. 
Vraag bij uw lokale bibliotheek naar de mogelijkheden. Voor meer  
informatie kunt u terecht op www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl. 

INFORMATIE 
Meer informatie op:  
www.platformparticipatie.nl/luchthaveneindhoven en  
www.samenopdehoogte.nl. Inhoudelijke vragen over het  

project? Bel via telefoonnummer 06 15 36 91 89. Vragen over de procedure? 
Bel via telefoonnummer 070 456 96 07, directie Participatie van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. 

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM 
Een zienswijze indienen kan op drie manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. 

DIGITAAL 
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:  
www.platformparticipatie.nl/luchthaveneindhoven 

MONDELING 
Voor het noteren van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via  
telefoonnummer 070 456 96 07. 

POST 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie 
O.v.v. Luchthaven Eindhoven 
 Postbus 20901,  
2500 EX  Den Haag 

WAT GEBEURT ER MET UW ZIENSWIJZE? 
De ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat vragen aan  
de Commissie voor de milieueffectrapportage advies over de reikwijdte  
en het detailniveau van het milieueffectrapport. Na sluiting van de ziens
wijzentermijn analyseren de ministeries alle binnengekomen zienswijzen 
zorgvuldig. De minister van Defensie en de minister van Infrastructuur  
en Waterstaat betrekken de zienswijzen en het advies van de Commissie  
voor de milieueffectrapportage bij het opstellen van het milieueffect
rapport, het ontwerpluchthavenbesluit en de medegebruiksvergunning.  
In een reactienota gaan zij bovendien in op alle zienswijzen.  
Indieners krijgen hiervan bericht. 

De minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben het voor
nemen om het Luchthavenbesluit Eindhoven te wijzigen en om een medegebruiksvergunning 
2023 tot en met 2026 voor Eindhoven Airport op te stellen. Ten behoeve hiervan wordt een 
milieueffectrapport voorbereid met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau.  
Van vrijdag 21 januari tot en met donderdag 3 maart 2022 kunt u over de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau uw zienswijze indienen. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen. 

Aanleiding voor de m.e.r.procedure 
De heer Pieter van Geel heeft in 2019 zijn advies ‘Opnieuw verbonden’ over de toekomstige  
ontwikkeling van Eindhoven Airport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan
geboden. Centraal in het advies staat dat de geluidbelasting van het commercieel burgerlucht
verkeer van Eindhoven Airport in 2030 moet zijn afgenomen zodat de omgeving minder overlast 
heeft van vliegtuiggeluid. Hiervoor heeft de heer Van Geel een voorstel gedaan voor een nieuw 
sturingsmodel voor civiel geluid. Dit advies kon rekenen op brede steun bij het Rijk en  
in de regio. Om dit nieuwe sturingsmodel mogelijk te maken, zal het Luchthavenbesluit Eindhoven 
worden gewijzigd en zal een medegebruiksvergunning 2023 tot en met 2026 worden opgesteld. 
Het doel is om het gewijzigde Luchthavenbesluit Eindhoven en de nieuwe medegebruiks
vergunning in 2023 in werking te laten treden. 

Nieuw sturingsmodel commercieel burgerluchtverkeer 
Het nieuwe sturingsmodel voor het commercieel burgerluchtverkeer houdt het volgende in:
• Er wordt een nieuwe geluidsruimte voor commercieel burgerluchtverkeer vastgesteld.
•  Er wordt vastgelegd wat de maximale geluidbelasting van commercieel burgerluchtverkeer  

in 2026 mag zijn. 
•  Er worden tussentijdse normen voor de afname van het oppervlak van de 35Ke geluidcontour 

voor commercieel burgerluchtverkeer vastgelegd. 
•  In 2026 wordt na een evaluatie besloten wat in 2030 de maximale geluidbelasting voor  

het commercieel burgerluchtverkeer zal zijn. 
•  Bij het nieuwe sturingsmodel voor civiel geluid wordt uitgegaan van de inzet van stillere en  

schonere vliegtuigen door vlootvernieuwing. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Het doel van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is om inwoners, bedrijfsleven, maatschappe
lijke organisaties en betrokken overheidsorganen te informeren en te raad plegen over de gewenste 
inhoud en diepgang van het milieueffectrapport dat voor het te wijzigen Luchthavenbesluit  
Eindhoven en de nieuwe medegebruiksvergunning wordt opgesteld. Het milieueffectrapport 
zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen bij het nemen van besluiten. 
De eerste stap voor een milieueffectrapport is het afbakenen van de onderzoekskaders.  
Dit gebeurt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door het beschrijven van de voorgenomen 
activiteit (het in werking treden van het nieuwe sturingsmodel voor civiel geluid) en de te onder
zoeken milieu effecten. 

U kunt uw zienswijze geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Rijksoverheid

Kennisgeving van het voornemen om een milieueffectrapport (MER)  
op te stellen voor Luchthaven Eindhoven 


