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Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Hierbij maken wij graag gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen betreffende de
Ontwerpvoorkeursbeslissing Luchtruimherziening.
De Waddenvereniging ziet zichzelf als direct belanghebbende omdat een groot deel van het

Nederlandse luchtruim boven de Waddenzee ligt, het enige natuurlijke UNESCO werelderfgoed-
gebied in Nederland. De Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn Europees beschermde

natuurgebieden die ernstige gevolgen ondervinden van (onder meer) de luchtvaart in Nederland en

dan met name de militaire luchtvaart.

Voordat wij op de diverse onderwerpen afzonderlijk reageren,willen wij graag een aantal cruciale

algemene punten onder de aandacht brengen.

• De vaststelling van de Luchtvaartnota en beslissing over Lelystad Airport zijn controversieel
verklaard. Aangezien deze twee processen zeer bepalend richting geven aan de herindeling

van ons luchtruim,is het,ons inziens,niet zorgvuldig om het plan-MER proces verder te

laten lopen voordat helder is hoe de toekomst van Schiphol en Lelystad Airport eruit gaan

zien.

• Gezien de ontwikkelingen met betrekkingen tot het behalen van de klimaatafspraken in

Parijs,de benodigde C02-reductie die hiervoor nodig is,de stikstofproblematiek, de staat

van onze natuur en de gevolgen door Corona, is het niet uitgesloten dat de beslissingen over
de Luchtvaartnota en Lelystad anders zullen uitvallen zoals nu gedacht. Eerst moet een
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nieuw kabinet duidelijkheid geven over de toekomst van onze Luchtvaart zowel voor civiel
als voor militair gebruik van het luchtruim.

• Gezien de meest recente inzichten van onze overheid over de balans tussen ecologie en
economie (https://www.clo.nl/indicatoren/nll572-goederen-en-diensten-van-ecosvstemen-
in-nederland-) is het zeer aannemelijk dat een nieuw kabinet voor een andere richting moet
gaan kiezen met betrekking tot de toekomstluchtvaart:

"Het besef dringt steeds verder door dat de natuur de basis van ons bestaan en onze

economie vormt (LNV, IPO 2019).Op mondiaal, Europees, nationaal en provinciaal niveau

zijn daarom doelstellingen geformuleerd voor het behoud en herstel en duurzaam gebruik

van natuurlijk kapitaal. Zo streeft het Rijk samen met de provincies en gemeenten in

Nederland naar een sterke en veerkrachtige natuur die bijdraagt aan het versterken van de
brede welvaart (EZ 2013,LNV 2020).Het gaat daarbij, naast het realiseren van robuuste
natuurgebieden van een goede kwaliteit, om de opgave om natuurlijke hulpbronnen, ons
natuurlijk kapitaal, op een duurzame manier te benutten (EZ 2014, EC 2020). Gebruikers van
natuur dienen niet langer alleen af te wentelen op natuur, maar zelf ook een bijdrage te

leveren aan de instandhouding van natuur en biodiversiteit (MinBiZa 2020). Uit het hier
weergegeven overzicht van ecosysteemdiensten blijkt dat er in Nederland nog geen

duurzaam gebruik van natuur is; er is een discrepantie tussen vraag en aanbod van
ecosysteemdiensten en deze discrepantie wordt voor de meerderheid van de

ecosysteemdiensten (10 van de17) groter. Import en technische alternatieven om toch aan

de vraag te voldoen, hebben veelal negatieve effecten op ecosystemen buiten of binnen

Nederland. Veel effecten van natuurlijk kapitaal op het welzijn en welvaart van de mens

worden momenteel niet meegenomen in beleidsafwegingen en besluitvorming. Ambitie is

dan ook om de aandacht en zorg voor biodiversiteit en natuurlijk kapitaal te verankeren in
besluitvorming van bedrijven en andere partijen door de ontwikkeling en toepassing van

methoden en data waarmee partijen hun impact op en afhankelijkheid van natuurlijk

kapitaal kunnen meewegen (LNV 2019). Zoals ook de Wereldbank aangeeft, is er een nieuwe

maat nodig om de output van een economie te meten: een maat die de welvaart in zijn

geheel bekijkt, inclusief de waarde van ons natuurlijk kapitaal. De hier gepresenteerde

graadmeter is een eerste stap om een dergelijke maat te ontwikkelen".
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Onze oproep is: stop dit proces totdat het nieuwe kabinet haar beslissingen in relatie tot de
toekomst van militaire en civiele luchtvaart heeft genomen. Dit mede om situaties te

voorkomen waarbij de Nederlandse staat van vliegmaatschappijen in de toekomst
megaclaims kan verwachten. Dit speelt nu bij de Duitse energiereus RWE in de Eemshaven.
Het is zeer aannemelijk dat de luchtvaart sneller aan hun C02-reductie moeten bijdragen
dan dat alle technische ontwikkelingen die hiervoor uitgedacht zijn,op grote schaal kunnen
worden toegepast. Kortom,zonder duidelijk toekomstig civiel en militair luchtvaart -en
klimaatbeleid,kan niet worden bepaald of er überhaupt ruimte is voor meer
luchtvaartcapaciteit.

Hieronder volgen nog wat specifiekere punten ten aanzien van de ontwerpvoorkeursbeslissing,
inclusief het milieueffectrapport:

• Het valt ons op dat er veel onbegrijpelijke en wollige teksten zijn gegenereerd. In de Nota

van Antwoord over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening is vaak
geantwoord dat veel aspecten nader worden geconcretiseerd in de volgende stap van het
plan-MER proces,namelijk in het Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Echter,
veel echt concretere uitwerkingen van veel zaken zijn in de Ontwerp-Voorkeursbeslissing
niet terug te vinden. Wel wordt er in de teksten van alles vergeleken met de
referentiesituatie. De gedetailleerde beschrijving van de referentiesituatie is van wezenlijk
belang om een toetsingskader op een goede wijze toe te passen en dus waarde aan dit hele
traject te kunnen geven. Wij verzoeken u dan ook om een meer gedetailleerde
referentiesituatie voor zowel het civiele als het militaire gebruik van het gehele luchtruim te

maken. Immers bij vraag 48 van de NRD over het detailniveau effecten militaire luchtvaart
wordt in het antwoord aangegeven dat reeds bestaande activiteiten in het luchtruim (door
civiele en militaire gebruikers) die door de luchtruimherziening ongewijzigd blijven,niet
worden meegenomen in het plan-MER. Dan is het wel van belang om heel duidelijk te

beschrijven wat de bestaande activiteiten zijn en niet wat wettelijk volgens de
Luchtvaartwet mag.

• Doordat de concretisering van veel zaken niet plaatsvindt zoals wordt beloofd en ook de
ontwerpvoorkeursbeslissing nog erg op hoofdlijnen is,krijg je als participant het gevoel dat
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je in een fuik zwemt en het schijninspraak is. Wij zijn nieuwsgierig of de ministeries van l&W
dit herkennen en of zij hierop gaan anticiperen door dit te verbeteren?

• Wij hebben in de stukken nog geen evenknie van de Luchtvaartnota voor Defensie
gevonden, slechts een zeer diverse wensenlijst van alle vier de krijgsmachtonderdelen. Wat
is precies de status van deze wensenlijst in relatie tot de Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening en het verdere plan-MER proces?

• Er wordt geschreven in de Nota van antwoord NRD dat de uitbreiding van de militaire
oefenruimte in het noorden onderdeel uit maakt van het plan-MER waarin de varianten en
voorkeursvariant op effecten worden onderzocht. Maar uiteindelijk worden alleen de
zogenaamde militaire transit routes van vliegveld naar oefengebied getoetst en zal dus daar
alleen inspraak op plaats kunnen vinden in dit traject. U schrijft dan ook dat de reeds
bestaande activiteiten in het luchtruim,die door de luchtruimherziening ongewijzigd
blijven,niet worden meegenomen in het plan-MER (zie nota van antwoord).
Nergens is echter helder vastgelegd wat bestaande militaire activiteiten zijn. Bovendien zou
je kunnen stellen dat met de komst van de F35 alle bestaande militaire activiteiten met F16's
dusdanig veranderen zodat er geen sprake meer kan zijn van bestaand gebruik. Dit raakt
niet alleen aan de enorme andere geluidseigenschappen van de F35 ten opzichte van de F16,
u schrijft zelf immers dat de komst van nieuwe wapensystemen zoals de F35,vraagt om
andere militaire oefenruimte.De gevraagde veranderingen zijn zo groot dat herziening van
het luchtruim nodig is. Wij stellen dan ook dat niet slechts de transitvluchten in deze Plan-
MER moeten worden meegenomen,maar alle oefeningen waar met de F35 wordt geoefend.
Blijkbaar twijfelt u daar zelf ook over,aangezien bijvoorbeeld de aanpassing van het
noordelijk oefengebied wel passend beoordeeld is. Mocht het zo zijn dat de komst van de
F35 niet wordt beoordeeld in dit proces,dan verzoeken wij u ons aan te geven via welke
inspraakprocessen de invoering van dit wapensysteem wel wordt beoordeeld.

• Verder hebben wij vragen over de zogenaamde militaire transit routes:

Waar liggen deze transit routes? Op welke hoogten vinden deze transitvluchten plaats? Is dit
een vaste hoogte? Hoeveel uren wordt er van deze routes gebruikt gemaakt? Wat voor

luchtvaartuigen maken hier gebruik van? Wat is de verwachte geluidbelasting op gebouwen
en op de Natura 2000-soorten van deze transitvluchten? Wat is de wettelijke maximale
piekgeluidbelasting dat op gebouwen en natuur onder deze transitroutes zijn toegestaan?
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Is het logisch dat deze vluchten in de laagste luchtlagen van het luchtruim gaan
plaatsvinden,aangezien de militaire luchtvaarttuigen vaak een hogere geluidbelasting
veroorzaken dan de meeste civiele luchtvaart.

• Het aantal vlieguren zal in de toekomst afnemen met de komst van de F35,maar dat zegt

niets over de impact op mens en natuur.Het is uit de analyses van het meetnet rondom
vliegbasis Leeuwarden inmiddels een feit dat de F35 ontzettend veel meer geluid en
laagfrequenter geluid produceert dan de F16. Een landing van één F35 komt overeen met

zo'n 15 F16's. Hoe is dit feit meegenomen in de passende beoordeling? Wordt er ook
rekening gehouden met aangewezen Stiltegebieden en bijvoorbeeld de Europese wettelijke
normen voor omgevingslawaai en de Wet Natuurbescherming. Het gaat namelijk al lange
tijd niet goed met heel veel natuur in Nederland. Op basis van de 6 jaarlijkse evaluatie aan
Europa over de status van de Nederlandse NATURA 2000 natuurwaarden zegt minister
Schouten in een brief aan de tweede kamer op 17 december 2019 het volgende:
"Deze drie rapportages brengen een consistent beeld naar voren: voor bepaalde vogels,
soorten en habitattypen zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, maar gemiddeld genomen

gaat het niet goed met de natuur in Nederland.Dit onderstreept het belang van het voeren
van robuust en geïntegreerd natuurbeleid. De resultaten van de rapportages zal ik
meenemen in mijn nationale- en internationale beleid in de komende jaren".
Graag horen wij hoe,waar en wanneer in deze plan-MER het robuuste en geïntegreerde
natuurbeleid wordt toegepast?

• Om aan dit geïntegreerde natuurbeleid vorm te geven, raden wij u ten zeerste aan om in dit
plan-MER proces voor een meer integrale aanpak te kiezen en hiervoor niet slechts de
provincies en het ministerie van LNV te informeren,maar ze echt te laten participeren. Deze

Provincies zijn grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Natuurbeheer.
Evenals het ministerie van LNV. Waarom maken zij op dit dossier geen onderdeel uit van dit
proces? Gaat u dit aanpassen? Zo nee,waarom niet?

• Hoe kan het zijn dat de uitkomsten van de Passende beoordeling voor

"Aanpassing bestaand noordelijk oefengebied" op geluidverstoring scoort met "significante
effecten uitgesloten", terwijl de wetenschappelijke literatuur waarnaar wordt verwezen tot

totaal andere conclusies komt:
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Uit: Lensink R., KL Krijgsveld & P.W. van Horssen 2011 Rapport 11-101 Bureau Waardenburg
bv

"Significantie?

De resultaten van deze studie naar effecten van vliegverkeer op broedvogels zijn in lijn met

eerdere studies naar effecten door geluidsbelasting van weg- en treinverkeer op broedvogels.
Dat leert ons dat bij een belasting van 43 dB(A) en meer) steeds meer soorten effecten gaan

ondervinden. Effecten zijn te verwachten op dichtheid,maar ook op vestigingspatronen,
paringssucces en reproductieve output. Of deze effecten als significant beoordeeld moeten

worden, is afhankelijk van betrokken gebied, de omvang van het effect en de status van een

soort in het betrokken gebied (aantal, trend,staat van instandhouding) en zijn onderwerp in
een oriëntatiefase of passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet

1998. In situaties met een belasting die hoger is dan 55 dB(A)(Lden) zijn significante effecten
op diverse soorten zelfs aannemelijk omdat er in onderhavige studie voor diverse soorten

een afname van meer dan 30% is vastgesteld. In de regel zijn dergelijke ordegroottes zeker
significant negatief voor een populatie".

• Dezelfde vraag als hierboven geldt voor de score van significante effecten uitgesloten voor

"operationeel concept voor afhandeling van vliegverkeer" (zie tabel pagina 16 passende
beoordeling).

• Bovendien zijn in de genoemde literatuurbronnen nergens de geluidseffecten op fauna van
het nieuwe gevechtsvliegtuig F35 onderzocht. De piekgeluiden van deze jachtvliegtuigen zijn
aanzienlijk langer en hoger en anders dan van de F16. Wij vinden de conclusies dat
"significante effecten zijn uitgesloten" dan ook volstrekt onvoldoende onderbouwd.

• In het plan-MER wordt vooral naar geluidscontouren en/of gemiddelde geluidsniveaus
gekeken. De Raad van State heeft in het verleden vastgesteld dat voor het bepalen van

effecten op fauna gemiddelde geluidsniveaus niet toereikend zijn.
• Dat er geen model en kennis voorhanden is waarmee de bijdrage van stikstofemissies boven

de 3.000 voet is te bepalen is onjuist en bovendien kan dat geen reden zijn om het optreden

van significante effecten uit te sluiten voor het Operationeel concept voor afhandeling van
vliegverkeer.
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• Heeft het ministerie van Defensie ook een beleidsnota voor hun luchtvaart? Op welke wijze

gaat Defensie bijdragen aan de klimaatafspraken van Parijs,verduurzaming,minder

geluidsbelasting,minder fijn stof en minder C02 -en stikstofuitstoot?

• De voorlopige conclusie van de verkenning van de hoofdstructuur geeft aan dat het
Nederlandse luchtruim op zichzelf te weinig ruimte biedt om aan alle toekomstige civiele en
militaire behoeften,waaronder de F35,te voldoen en dat daarom intensieve internationale
samenwerking noodzakelijk is. Bovendien kunnen de duurzaamheidsdoelen niet worden
gefaciliteerd. Er wordt nu verkend om met Duitsland samen te werken. Maar er bestaan al
veel meer samenwerkingsverbanden voor het oefenen met gevechtsvliegtuigen in Europa,
maar ook in de Verenigde staten en Canada. Wordt er op dit moment actief gezocht naar
meer mogelijkheden met al deze andere internationale partners? Zo nee, waarom niet?

• Lokale en regionale effecten van varianten worden niet meegenomen in het plan-MER

proces. Wij vragen ons af of dit wel een goed gemotiveerde keuze is. Lokale effecten kunnen
van zodanige omvang zijn dat ze een bepaalde variant minder wenselijk of zelfs onhaalbaar
kunnen maken. In welke fase van dit proces wordt er wel naar deze lokale en regionale

effecten gekeken? Welke effecten zijn dit allemaal?

• Lokale en regionale effecten van varianten worden niet meegenomen in het plan-MER

proces. Wel wordt er in het kader van de Wet natuurbescherming een passende beoordeling

uitgevoerd die aansluit op het detailniveau van het programma Luchtruimherziening. Wat

houdt dit detailniveau precies in? Is dit detailniveau voldoende om mogelijk significante

effecten op de betrokken habitatsoorten en habitattypen voldoende te beoordelen en zelfs
uit te sluiten?

• Wordt er in het plan-MER proces rekening gehouden met de cumulatie van het zogenaamde

grondgebonden geluid en het luchtgebonden geluid?

• Mochten de lokale en regionale effecten dus zodanig zijn dat het van invloed is op de
voorkeursbeslissing, is er dan nog een weg terug? Hoe ziet die weg er dan uit?

Om recht te doen aan zorgvuldige inspraak roepen wij u op om dit proces op te schorten totdat de
vaststelling van de Luchtvaartnota,de beslissing over Lelystad Airport hebben plaatsgevonden.
Daarnaast is het van wezenlijk belang om alvorens een beslissing over luchtruimherziening te

kunnen nemen de gevolgen en impact op mens en natuur van het nieuwe wapensysteem van de F35

in beeld te hebben.
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Wij hopen dat u door onze suggesties de belangen van natuur,milieu en leefomgeving integraal zal
meenemen bij de herziening van het Nederlandse luchtruim en bij alle andere besluiten die de
toekomstige ontwikkelingen van de luchtvaart zullen bepalen. Verder verzoeken wij u vriendelijk om
de gestelde vragen zowel in de algemene beschouwing als ook in de bijlagen één voor één te

beantwoorden.

Met ytiendelijke groet,

tllenKuipers

Waddenvereniging
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